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 *-סרזלדי־דזגירכגןךו&מיסו ^ויג^ילדכידזו פ
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 לואבע לולי םאנ
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 שוד
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 ודוי אולל סויפ
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 , "גח\ *1 י ןי ץ^תודגד^זוגיינד^ו י ־1 םירב ג^ינ!י"ם יןץ ^־יי ל־^דופ א^ו*ייא|י
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 תיפ^יזותפנ* וח^שתרית
 ^ : -4 ״ 1:| ^ , 11
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 ר^מ%יבחר ץ " יי"*
 ־ני^פח^נ חלשותולת
 ךיגדאתיבגול־זל דלובב
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 7- יוז 1 4 34

 ינקיחא ךטגכאג •ךחגנוכ * + רז 4 -ד יי*׳ 7
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 דטמאאבל זויפו ומאנ
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 יע ועד יצ* *חימץובד
 ם^וו^־ח
 ׳ס
 ע *חב־^גו רוזזא ו*ל8>צו

 ׳׳ ודנמת *#קגנ ו
 < זוימידבר י

 יהרשא מימ .י• 0". ^
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 תיהב וגתרכ םתרפא
 ע ׳ דואשתע ו ת&תא

 וגדתסג
 ז\ותי י .ז• # #

 סא סא תועבדטי וגנמ :י- •4^ ^ •.^*י די ג1- כ

 יפאפמ רסומ
 טפשמ יתמגל׳ ו
 דעיות י\ן׳תדו ולדגיו

 דנרסוכממסזופדדכ

 ד
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 וז
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 תיכפ
 זמ

 דח

 רהז
 ור1>ד

 ץ*יגנ

 ד
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 סכתירבר^במ£לס^ימיפ
 3יא ־םכתמחותויבתא

■ 1 

 1בו םויב רבע י
-1 - - 4 

 ערתגל׳ממעעממ רנ* קרב
 סגבתזסזתצ* זססמזוו ~ — /4 "• —יי -4 4(? 4 *יי־־״ • • *>

 וכ\ןל י * סי^יפרמ ב יה

 4 • תטנ׳פדז וווגלעפ

 זוידכעיתדב 4 7־ _ * ח - 4 -יג - ;
 יתדבע

 יפ׳וככירסויכיקימןופ
 ימעמגל׳*חעדמגו מ 4 4? 4 -יד 1ד :

 יתרפא יג׳מגל׳ווביגל׳ןלמ

 1 11 ..} 1 ■!״״]י״.,,1י -^י^רזי '^י ]ידי^רז?ג^>׳עוב^ל !ייא. ;ירגנ זדיח ־>זוץרח וד1ויכ</יא
 ג, יצפ •י יד¬יג ¬ל יפד •ל תדר ייפפיז יפרוע

 1 0 0 י זאמ ״7׳ויחכ\ע *ל זי^בד ל זומ ץ ויימ י ץ־יפ *י 1ימ>חזורץ ׳ י . 1 ו...4 וי^נ! !ו 4 יו 4 4 '1 **\ח*ורו • ד יל^רזו •ל אד־לדזלג־ל^עיב׳ד ודיא וידגנ ודי

 רדמו ׳ל י>
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 פ*י

 * ^ךשיוי״ח1ו6יעלוזד
 ףזשרא — 4>

 ופצו חעא ץי^ווו
\ 

 איראבקדותדווזזפא׳ו
 יזחב״ו ךיר> *#וציתצזוו
 ץלע ית^ףלזוי

 £שותר>מ
 דאוש*דו£חםטףמריו

 שו
 ס

 צ . י-* - —4 ! : -

 טפשצל ולפיו

 * ץראמ
 ׳> חשמייד^מוירכלת

 / ״
 ידו

 שדוי ץוצ&צאל יצונצוי
 1 .:י ^ .15־4.

 חץלטבזויזוטפביכ בסוי 4* י*
 וטזורג^ן*מכ1 ףיד1 ושור - /

 ־פ־עתעלדויזווסימרע . __
 תואבע ולזוי סנ>צ־־ םאתפ יכזלדוי םחליטבשבופכו
 וקו שערכו סעהבדאפת ^ - - - -
 - י.* 1 ^ ^ ^!1 . 11 ״ *-ד 4

 • טש ודי שולא זומ

 סג>פתאי םג יגזלודי א 1
 ג * טוואל^זווווי

 זזישות^ידג־זו

 עזיו חצדויווו־זולכוא שא

 סייגואצ וו
 יאכצ״זו י

 צ אידא דאירא יווו

 רשאכז^זוודול
 דונזוו 5^ רדו

 ודי רשאכוושפג דיטירו
 ץץוויזותש זומוואפשיו •• . -^־־ •־־־ ״י^־ • # ^ •י " ?״ ״ 4 ^

 !צ

 פ״י

 מזי*1
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 חו
* 

 ס
 ל^עי
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 יגו

 ףרוגי ■1ע די׳תאי אמסיני עילבי" ייייייזי מיי*א
 יזיי ^ דחיךח1ןכ ךיידיח <*י ייצויי חיי^׳י דדיטוןיי דיעי ץפי *יילע י

 גיויתו51 ה
 דולי געיני רכמי ווקן^יי ז1יבי ךל יי ןופיפי^לוחי טיייי בזלוי
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 <יזבווז

 ׳ז
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 ב.
 יובח

 ימז״י־י עמש !גומזגע־׳יו ד^פי^פגי/יילפמי^׳ימ״יפ ךיע1 וו־יג מגו׳יויתא־יברבלדג-־ייכ^ג י^׳פגיו״פגיאז ופאי-ניניי&ו ב-נ זפל"ידי
 י •ימ0ץ*סיארי>>י\ע4נ יתמפו דימסדז
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 י->^5ז

 דר 4 4
 4 י

 יפ

 3־

 •חו
 תומרו

 רבתכאאדא>אבש ונזו
 ג י ן/ ׳יעזוזךףי 0 ׳י-ו 1

 סלי>רע ף$>ל
 וכישזוכ םכב אוזו ידפ
 ו&דכ

 רשא׳וווווי \
 ׳•ד \

 תוזחמו
 תיס^לתוופויזומ

 חרא - *
 ^זי^יגינ^וודי^זו

\ 

 א ^

 לא׳רשי
 י שורק דמא

 וחטכגח1ורחדברבםכסאמ
 4-ד דר /י "

 1 יגח2תוו . .• -4 .ד׳ £
 דאו #אומ - ז
 וילאכ רעבגדפג ץרפכ

 םאכפדשא זוצגשג
 רכ0צז\רצשו;ןולבשאוצי
 דןבחיאלנווזמםי^וילצג

* 

<• 
 ¬ו•
 וי
 פ

 ־*י&ו

 שר^ותאכמבאעיניא
 יפשא

 ־ויציב אבבכ סיפ
 שאקוואו _ .ו: .

 ^חמ״דולושבלארשי
 ז\ז^צבופאשןובוועשות
 *יאלמ סצגורו^ וויוות
 יפ •אל ורפאתו סןויכא

 כפפ רחא ףלא םכיפדר
 תרעג יגפפ דחא תרכמ ^" •־ " -ד+. " _.. ..

 שאל ?ל>1אנרכ התלתינ
 דד^צגז1ל> ס#ו דאמ

 אי •הצרי ולדו
 דכ" וגכפחרל ונודי אלו
 ילשא וואי שפשפ י׳,.,.,
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 ומדב
 רוויעב

 ^ךנחי ויא וולצתא^

 !1 זוז*׳י1 זתתי!י3 ךת־יב^נק יתמחנ ^׳רתדי 1עפ" דיכתכ תינכת תו*'־׳ייל.תי*׳ח^ זמתי*׳י5 סיתשלפו^ךיו^ יתירחא דר תדנ *חו״אתייסו ׳>י •וי ןס •ו" יזו^,י . ..- 1 1
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 !ארזמ
 דביחרידשא ו
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 רח^דייוורייאז5 <ייי ויו *י י" ". א־הירג׳זיי

 ■•זמיו^רו יידיו סיסכחו יחזזוסיטזיי
-1 1.1 

 :דוו\ר־

 *ויי ז> י ג, ז, % יחדיו דופו״יניו :גזיייי
 1־ ׳יו ״■* ׳ד
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 יגפמאד סנו יתצאהו סרא
 דירי סמי ואוחבו בדז1

 ותתודובעי רוגיפב יי
 דיותי

 ד *0 י 1־* י

 םאנ וי־רש וצנמ
 דיגתו ווועב

 ית^י
 חוד אב^פכ ש 1אתי *11

 *דתם1
 כ תיציב ז .4 ~
 דאב

 * דבכ"

 םיג^יגיאומיאר יע>
 םידדב:

 אל תוזות דבר1? דוימת

 ׳4- -4

 ע בידנ
 ענש דבאי א

 ארב

 ורבדי • , * + 1 ^ ^ י ד י^
 ^חתושעלנוא תשעי
 דיעות* תות

 \י
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 ו *יי
 מ

 ב
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 * "פ•

 .י1 -־ י • ח -״

 \'4 י י

 יי!7ב יידכו־דיסחיאסת
 ץג׳יתוביאאםע׳ר

 ימי׳■ יתרמא תנואת

 *׳ תיגדילריגנאש ודדז1
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 עוגידפפ

 שושמ ימ • זי *
 רשתמתש&תמראיכ

 •וי>ך ־|׳יזי^טן< זליי*ך" וגפ־ייי רזנא^י תיג1 ועייסו >מ01 •^יי5 ך ו ז> •יח רו *>>-.*׳ <ל •־דגוע י1\כג 1מיממ־יהנ •3לי0י ׳>ר י 1 \0 ׳11דנ ד ח1׳נ׳ב
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 סמוראז\ת> *ח\*ז1י רמאי
 ששח וזלזית אשנא ויניע
 שא-סכחירשזלץ47ת

 ׳ ובימע ־ ויחי ׳םכדכאת _ ■ ץ *< . . 4 • *׳31 .ד _ ^
 םיץוןל דייע-נייפדשמ

 !יתץי ש$בםשיסב
 סיליזיד יעמש
 םמחןישדמתיש> רשא -1 . * -<
 כז1♦ זו^בודזופ־׳יה^פג
 *זיףער־זייז#* םיאכלח
 יגי ימ םיפנח . *>'4 ♦ *3 .■71** *• .י * ־שאו

 •עעממ־סאמ םירשימ
 ♦ וי^כ״ר^גניוןלשע׳מ

 זיו
 *<¥׳ודן
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 פ

 אודיו

 וזי

 ג
 סחד
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 •נ1

 ושמנ

 עיפשמ דשש !הפעפע
 זיוהדיגפויאיישיגע^נ

 יג^ןעש^יה יייע
 וווואג
 'ךמו^ודבד־חא $<ש

 טא יכי
 ויוזיי דייזא םש

 ם^י ץ?חר םילאי םיזפחנ
 ד^שיי- _
 ו^יימינרגעראלדידא

 ונילפש
 ,ובישיו $<יזוו$למ ליודיי

 ושפנ
 * וא־סג ושה^מטנדל י י יי$ימ1ש ימחל יבגשמ
 •ד&ומ־^ו*" "מויפיב■*.••^

 1< •■ ווכד 5וי^־ *וחי -1ף^כ ץידםיד־ז,מי>פ^*
 עג4-* *י^ץ>מ ■י ט'א?ג ייי<|יאכ :^י ץ־רי

 ■ ^י זוירוכ 1? ד\ב*ח 17 ני־ימד 17 ונהייו 1'יגעיןי׳ח •-*ד ית*י^4 ־*7 ינג
 *ינמ *׳•ל7 *ו\־ז* ג, ייגוע •^ו ■סזו־ר לזכלק * ד גולפ-ד ־ינגישי $י ו־ד־ס •.י■׳

 זיזי

 ^י^׳י׳׳ וי\א
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 ב\וב*ובםיזוספ
 רפא;׳ ^ •

 ב^ון1 ס>ז1 יניייזו ו״בז^
 $>א^ג *ח^י

 וע&אלוע^ד זבייג יבךל
 ץראזו ג׳פשגי וכגוף׳קזו
 1 .1 1 1/ 1 ^ _ 1 *<*0> *■ ^ ו# • 0

 ונאנ^ללעתלאומיוגת
 ׳סגלנ זבלתזוזו

 *. .0(\ ז♦ ^ י 4

 ןגידז1יספנוםז^אבורדעי 4> 4 - . £4. • 4^ - * ־ד,
 אל*" ־לב וו?לני־מלר>3

 ן *רפ^כ״יאנןנו םי^ד1
 ךיע ס^כ^דליוטי^ט
 גטב3בוולגלת%>לבג

 ♦ מ% זואדפ ורוזויי ברז1
 ־ סלפיינמזופ זטט״לזו

 זנידותגל סי ר יפ

 <^ז• 33,23
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 צ*

*- 
 ׳צ*

 ¬י
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 יאתמ
 המ חבו מ ם >-׳ */ *

 ץ ראבלסג חבטו תרעבב
 פ^זגימיאד^ריץ־ובודא
 והחוהדיבאפת סי״יפו
 פ-זגרפעוםרמו3ערא

 ףמגזגמיבר^דו 4 4* 0.4. ״ י .יי•
 1 •י■״ **. ^ <>■

 י*4 כפת5ותי>

 תתיזוו תי -״* 4 ד״ 4
 ןףחתז!^
 ןמועדתלכתאל ובלמו

 ץיאמו

 ץ׳הווזל ־איד*׳ *אטנו׳הב
 ס^אוויירחייזיכיגכאו :* .* • —

 3:חיזיו״שו0קסיריס
 •זיזנ-זינחמ״וזיירג־כזנב " ^ _ . */ 1 /
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 ־חגג׳י ריץזז היג2ר
 י> םייא־רהא מייל* ו1צ>גפו

 דססואריגדינווןור^יוו
 יגיווד^ ד^ו זזמוי

 זויגי4

 בו*> יפ
 1פפ

 זמידו

 ר־חשאזתד^נ

 1וופזועה

 דיץחזועפר
 דפזוהוע^י וכה זנ£> ־ח^ו

 חרפתוזז^רע1

 *פ 1ס

 טיהמ91יגי1אי>ימ^כ^ י^ויאי״״יפרפסת4״^עיזר^ןם^ד^^תו>פ1פי ך$
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 זייג־זפ

 צ'ס1
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 וסשי תירי ייודפו
 תחפשידומב ויפ* יאצו

 תזיגאו 4. -4 ,יי
 רגש ר;ושעענתאביריו ,-^4.4 ״ —\

 ביכחגס^יז^מיח ףלמד
 יר>־רללערושא*זלפ

 4 *♦ ^ 4י> 4/ 1 _ דר 1

 3יא ורישאה
 שירי שיללפזיזי שפר

 ליזוב־יריפיזי רצפזץלא
 ׳ ־ ׳4' ־ ״ י ירצל

 תלללבדפיי^וו זמרבת
 ׳א *אגרו !פכם תרש •♦ •י ?4; ^#1

 ו׳4 'ד■
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 רשאיזוי י .♦
 יפסזו אגכשי ריב■
 •ריכימר־

 ונרלא רפאיו

 05׳* . 35 9
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 דוח*\>*
 י״ז

 ד

* 

 א אנ יללא רפ שפר
 |^_ .*׳£*. ״*׳-* ^ ,י /! ז .•.

 תחז?בר£אזוות ויחוגלר
 םית&ףרפררא יתרצא

 עדולתלסדךולפגידינ*>
 גחופיבתרוכבי 4 ס 4

 1יע ריר ץוערזו ת&לת
 שיא ךכסי דשא סירעפ
 ובתכמ

 פ תערפ
 ! 111 ,1 .יו

 יתירי
 ייתפכתא יזויץר ריס ר 4 : ~ 4- *י4 .ד־

 *רפאר-ריגוזובופתאו
 א

 *׳ ־יירתשת תיזו רכיפת /
£ 4* - \ ~ * 

 תא *אג בר^תת תניעו
 ^ ^ ס תגתאירישא ד )ר יגלא

 0 •.•חיאי^יוריממ-יי ■חכלג־חצמיי^כיייעו ייו״יפו ייז־יפו *יגרנ׳לי י י*עיי:נ.גיייסי י זזנדמחבזי״י
 '.בייל^ס,/י/,/'ג >שיר ו\ןיש גי ^פיכויו א^^

 ג^סייח ןפ־יחוו^^ח*
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 םאו םיוכיס םיפ
 ־ םיבכר־

 □אי ווסיחמלע םיבשי־ח
 ¬י .1- - עמיתשלוםהיארז1־מא
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 — 4/, ** •יי ׳ * !
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 דמעי^מכינע• וכתינשמא *'-*ו -ז ל
 * 4 ימא דחא תחפ ינפ
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 יע ךלחזכבתו םיג1כץח
 ־1דוןל־ם׳ארקד זו(5שבר

 םישרפ
 יע/נשרמאיותידוזוי דודנ
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 ח ידברמא
 זובי רושא ךלמ

 תאוזו ץרא
 ^ -4 ו ^

 •ב.

 מז1 סג
 ׳4.ר -

 ירגזו • ^ ^ ^
 ,רמא

 1 ובבל -איש י ׳לא . ^ 1 *4 ✓ • • *׳ |_.*
 בויא לד}

 דומיזושזועתאימ
 \ 1 / ׳ םצמא חטבי^אוי־םכמא
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 ׳םיזלילא דבאיו
 ריב* תאו מ ריעזו זתנמ *בר־לא-חאייואגבשו
 יעבש;מלא־• רושא ךלמ *ךידבמלא אעובר זוץש

 א-חאייואגבשו
 זווזויי

 ריב* תאו מ ריעזו זמנמ
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 ינחנא םיעפש יבמי ברא
 תילוזוי י

 וו 9
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 יע * דשא םע זו וניא ב
 זורינא

 זאיפ
 !ושעי רושא
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 ג׳י"* .״- .0 -׳. . ד 4 4 14. ד־
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 טולבלו וגיזולא״תוזוי
 ודפיבללי^ל ט ודימ ט ;*
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 ** יגתמו ךפאביזגה
 ^יח1י^>ת^ח^
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 א רותירגדיתמ

 -*תכרתימי רפאו
 2 רות יתלא תותי רמא
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 ואש

 דח

 זמא׳נכי 4- -4*4
 ירול׳דלז1יבשוי,פ> רש
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 יתחיעזו !ונרחבי
 שמז^חרז^פנר^ וופל״יכ
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 תטיסאגסחמש

 דישיפגלש אודוותעש
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 ו ז^ךחב$# ףלו ^ ^ד>^חתפזוילערי
 מיאבש׳דאוידויווי

 !בתא ופשיבולתפג
 וווי ילבר

 סלתיבדריו
 םשזיג־הו יפסל תבשל
 *ש-ס^שי

 ^בותתאו וזשלמשיב
 זפשזבוזיירמת רוכפת■ /י4^ ;ח -

 דשא םי
 ךירבי י י אלקב׳עמש ע׳י 4-

 י:ע 4 4
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 וח \
 ׳> ךודבדא םירשל^ב
 1ביזייגת>1בידוזו^רא
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 פ?*

 *ז
• • 

 אביי ירי
 * ורמאיי

 יגיגיאבלנארןלו אנבש
 ימזויגואב ךולב אלממ

 >1ייו > ווי> £■4.11 !יי!!

 ורמאיו וחתר
 לבתא ך^מל דיגגריגל

 ירבדל

 תא תבתפ ךיא ית אג

 ךתבדאסידשת ורסאיו
 וזוימריו וו|וא ךתסיח ךל

 שיאו
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 וזואביו וז^פדיב
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 ובתוו־חי
 דוסאז1נריב1ת1א ולתנו

 וכ^׳ב^י
 1פיפפ םימי יזויפרי
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 אשי־ו
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 דא
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 -דיס* יו ז. ל>
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 י רפאיו
 יתאטזו:זופ ו־חיתדע
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 יתיא סניתג

 זופדא
 ינותנו

 ו יפפול ןליג^יתיב
 פתת&יז סשנוופא

 דוריפמ זיעחבוזויםרי
 םוי^ סחדדנמ ^7 ןנרלו
 סלידע םיפואון ץון1פ
 3^די>וונפ

 13 דולושפו ותי
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 !אא^יז\ו רבדבו בן>רב
 יסחז^וו

 וועפנ
 רתנרדו^ירפאווכ

 םיר^זוור
 *א35ומוי ףל^זו

 יב זוו־זו שיאזו
 •ידי״תא אפרמ אודו
 *עגזו־ ־חפחדפ1ו יז2נ6

 גואי-ר ריקב סידא^נזז

 יו
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 רבדל ס>זאכ יריחאו
 /י

 * יגגיא/ דוזזז שיאוו יב
 רורסעלמו^ר^רר
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 מזחיאיכ זמדיכ ?יג-ר

 ח
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 חו
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 ף
 עג

 ץגיע
 אפי

 <ב

 סח

 ותאופלשיווזויפדיתא
 ךיי^וו^כלפ רובדאא
 ד־זרטבררג״חבןו^א
 רמיפריי^אורל^יו
 ובריא רובבו סילבחב

 1פיסב
 שסרי[לפד31>>מ^וו
 ת^צב־אודוו סירס ^יא

 ורימד^רא ינמגיכ ךלפור

 4פרת^י^מדוך%
 רפא1? דקצוולא רבריו

 / - 1 -י 1 - 1
 פז1 ינדא # ^ . וי יו י .♦ . | 1/ • ^ —י. •

 בפפ ויתחתתפיו רובדו

 ׳רי>צ

 פור
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 ב
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 ־ב
 דעימויד
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 ץ־ח\הי1עפי>1מרפיו זיידבמבוורחע 1ויפפיד׳ר וחדויו *דידב וחיץיו יביעבו ייבצ -
 .ניי^^יימדזו רי־יגייל ךייי
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 וסידשכתדיבתאית
 ־אלמתאושאבו%רשו

 וגתי *גמזני

 ךי^א רבי ינא רשא^
 י ךשפנ יזי׳תו ךל ב\גייו

 .תייחו 4 ׳ 4 -י

 ג1

 גיי׳יגדו
 4 #׳

 דית*

 פ

 פ!י

 >יפ

 פזי
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 ■#>ד

 יי8עצ

 ,ש׳פג
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 תואממ וודוזוי
 תויומא תנזוו יבכ ךלמ
 י שגא ךל ץל!.  י'

/-^1 -4 

 ךילגר ץבבי4יכס־ת ךמ
 "י""41~־"■וידזחא 111
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 •ן״דא * קא^ופ ךגבתאו 4 -׳׳. יר
 םתאדוותאו סירשבת

 דיביב םדימ 7 4 > 4*
 תאודורי1>תתאו^פמת

 אש יא זזוימראא
 רברב 4 —■ .ע

 פירשתונ׳מש־ייבו ע 4• 7
 ואבוף1וא יתרבד

 1אממאו

 ךקלכת ךילא דגרתתז 22 יגאדת ךשאדברת זוי

 1 ע דלמתיככודאשג דשא

 ב

 זחפדי
 ךלתלפזז

 'ו*זכיו
 נ^>
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 דיאיי^דז
 • ו^פי

 •חו

 .מ*ו
 וגיסוס
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 גגי

 ¬זע
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 ־ז

 :ג^נץ
 ^ ע#י

 .ע ־די
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 1>//.וינ
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 חיבד

 ^י*0" ס^לסזיו ־\־חואיב*יזיו
 תייריע
 ימ
 דמ
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 שזי
 ׳גיל
 ׳גינג

 שי•

 4י
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 שח
 'ע1יג
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 תס
 דא^ו
 •וחזוי־יתי-ל
 *י וגו&דגרותא אאשיו

 ושרחרדל*חוזי>דשא

 ♦ דצ^״רווימחי ^
 ־דשא - ם\ידע■ זוחו^נזו

 ףחיזמי 4-.4* -
 תלשתי יחדכלג דשאכ

 ,זונשב <2 • + 4

 דתש״נס ,י זו%> ור>ף — •
 רזויאדעל *חנש וורש>
 דו^שתב1ע1בראש־^

 יפ ואביו
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 ג1

 ריניייי
 ודוךינ׳

 מ*
 מ״ד

 "שיי

 ׳סיי
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 ופד׳ייו
 וספתיי

 ־ךשדפח^ס רצארש
 ?חנ סוירלכר םיכס

 ׳>חלודגמברדע1<ד1צ>
 מ תיראש

 0\י* 4

 םאר רשאכ
 יכו תרות

 • ת ריברעשברלכת
 תרךד^יוםיתתחזו * י:0; -

 ומשיוםתירחא םידשכ
 • ס ;תלראכ 1ותאר>תא
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 והלבקו ותא וחאיו וחירי \ *
 ־ ךלכ ־ ר^אררכובנדא
 ׳ וחאכתתדבדלבב

 1 # ♦ _ ^ 1 * -׳
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 ־תא 1לכברדל טחשיו
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 וב1^י1\ייוןיי !איי1י*י4י*יייי ז)י.
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 מטזוש
 י׳4 ד -״.<*׳

 >׳-•4

 1 " יעתגואז

 • ימא ־ םיתשתגב
 םזינמצתאיי •4למו
 * י£דש ־ ס^ת תיבגאו
 ^ח^ואושאבסית^ו
 דהיתא׳ורעתג םלשתו
 חי16 מתאש*זז #4ת

 מ טתזוךרתיתא
 ודארהגגתלגמטוראשגת

 !יחצטצר
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 ושי^ר
 איתיפ

 ודי־יסאיו
 חדייי
 יממ
 •זח*י

 וימ
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 יאיבמ

 ^ארמצתואשזי תצואמ
 לדתי ץדאבםזובטבר
 זגי^יוסימרבמודל $י'ו

 ך^כטני^וא^דו ו#1
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 • סיז^כל״צר ןלארמבג
 םיש ךיג!עיוגף

 דמגואט '" ^

 פח

 1 1מי
 ווייינ־וי
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 >ג דכלי רשאםאיכ.ץל
 ז^שיו׳־ופ> תש> ובךילא

 1 ־ע םיחכטבד תאדזיבג יי 4 £
 ד^גוסידטכל 6*שיבנ1
 ינ^כוגמצל רצאלש
 ת^מאלשמל^ללמ

 זתטפםרעחמזזוימריפא ^ זי4 4 ז ״ - ״ -ב- י— ^
 5לא יתא יגתמ

 רמאי^תל ו£ש4בםןליןדא

 ־סעז1
 תבל״תיזחזוי

 רעםברוע״ת יתמתבתותי

 • תוזת
 ארשיי
 א• ידכלתא 'יצמ 'ונגת

 " םויפךיגפזן ץזוי תבוט
 !ת1ו יאזזזזו
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 .תפר
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 ןומ

 פ"
 גדפ
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 >ייפ4
 ורא

 רק ןז מכד
 ךררדוךירי ־רשאגיא

 ץיא

 ןניני וגיע

 ז יז
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 ווזזחיבאנ איזיוו
 *חמאדשא דיכ

 ־רשארבחת יי4^ 4.4׳

 *זחא ־ דםאי1גוויפד^ל
 • רבד ףיזחא דיייחי

 $תז#>רד1
■ 

 • תוזשש>יוא:^ז\ןת
 ם^זתברבד דשאכ

 דוות*דכז1ו1ם
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 ־1מו*ו
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 ןלזז״י
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 ךיגיעב5א\כםאך

 *יאאובל ^יעבגף\וגאו^%
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 ץראב
 יזי&וידש

 זג^שגאו^#
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 * • ־פ ומעני•*!
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 ויזזדי
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 חרז^בונזו1יו׳סז?יז1א
 יתסבוווידיגלא רסא

 אשנש ינו א ויפאו אפ
 שיאו דייגתג ופ ?4 •־׳./-

 יעפגו ש
 ?וניעפ

 — 4.-׳. - 4

 רג רסאיו׳דידזחי

 אבישכשדישרזוביזויו
 רפ*דיגתנזפלאג^3שו

 יסשכשי
 דידשנר * -.4 \ 4 . /

 ושגא

 אעמשי "סזליו׳דפנ״פב
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 •4לז

 •"ד

 איויד

 פחד

 *>ח

 סישגאדתרש>ו *חיגמגוב
 פהא יבר י3וא וייידשא

 ובקיזואוגוזויילדג
 ותא־תמיו ברזו־ב זפש

 זניתזחי
 רגגואיתאויזו "ישא

 סידשבוימאו דפצ־ספ
 תאו"־ םשואעסג דשא

 *חכוי• ישנא
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 יגשזוסויפ י־חמ׳ילאעפשי

 םישנא ואכד ׳נ׳דא אל

 ז&זיזויגפ שיאזעגפש
 סירלגמפוסיד 4. ._. •*׳ — ■* ־ל ע*, ■*.0-— — *-

 יאג״יו׳ווודיעיב
 עמנזפ
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 סמאר
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 די
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 4לחוייש>יו:>יי

 ןס־יזידש^פר

 ־׳.סטכ
 :רג־יזי
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 ;יא וא^ן3מילא
 םאובבי^רזםאיחא^

 מזכחשיורי^זו 0 ** *4 — 4 ,4^1 - 1
 א זועתתבדאעמשו 4 -

 וניא רשא
 אררמאיו םבואעפג

 ־ יכ יגתמת^א לא>>3^ י
 ד^דשל זבספלפונרשו
 • ופש ץי זביפ>שוסילח
 סתיפווא ־*'־** ודוד^חי^ שלרו
 •*לולחו

 'רילהבוו רשא םידגאמ

 אשעביגפפאסא ךלמח
 אלפ ונואדארשידלנ

 חוחפמגובלא*>פשו
 י בשיו

 ע רשא-סעדותילאש
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 *חי^ד

 וגע

 ינפיב

 חתונבתא ז%פל
 סיראש
 דואפח*רשא חלשכב
 פאסיהבלצר תארוונע
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 !בוחלחובו^ח^משר
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 יתא ואג*פיו זויגתנ
 ץיץפגבר^א וניהרוג*פ
 םעזו ארכנווארכ יחיו

 וחפשי
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 ייפגפ

 ןגזופפ
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 יזחד

 •ועזו^
 ^יפתדיו

 ־פ
 יזח*■*
 יזו^י
 1ז1ז1י

 ••ונדמא

 *■ ^ח1,.

 םכתא תוזת ת&^ת&א
 סכפגכסא
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 פתא
 *זווזויוחקש סמי
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 ךיפזזו םיפ^וותכלמ^

 ¬ג*

 !פ
* # 
 וי

 ןיאדיחי

41 
# 

 5פפ

 ןייז*

 אויגחנא
 נ^ע^ז\להיירעבם%ו

 ־גנ^ריאד •חלדו ם&מ
 דח יאמו "4^י
 ז\וםימז$>ו1 3>± .ר<

 מ ונחנאיבממח

 ר_..ו*9*מא
 םימכמוניז^מישנא
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 הלוהי4יב והיהדעעא
 פ*ר^אה%^ב

 רשפגש
 '1 4 השאדברה

 ״^-״4 7

 רתאיבעכבהירגוברורב 4 ד■ , ,4 ¥
 ירכזיה . _ >י 1 • -1. . ^ . 1 ^י^. ^

\ 

 ולח
 *פ

 פיי

 ! סח
 ז

 גב

 סיר^פ1* י^1
 ידח*

 גואז^׳ב

 ,.גהישאיגבטיחיוהי .
 ליכא^כ־דפאיד^רוהי

 ן 1

 אישי יהלאהוהי

 י ףובי יל
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 4לפרכנה^דיה^

 | י

 ,ס ךו־יי ^שפ־זס׳שייייייייייץדנ״ייי^יי4^־1 ־חי^יי״עכי 1וד0^זלי4היעדחוכל9י
 *כי״כ^י{י^ויימזניזי>

4 



 10$ 1) 4־6 2 4־6,

 ״ ־חיוורא םירעה
 רשא שהצדהבתרפדזונ

 ,רתארדכו^לסה *4/ ע
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 יכזל^רמ י ד מו^מבודיגזו־םירעמ
 ע אד י^אי וסג וצ|ךסג 5 ^מ^לג^נבועימשדוו
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 ול ובדו כע1תז1
 יבס כדז1

 אבי םדיא םוי יב ודבע
 ע • םמךזלפ ני> ם1ויד>
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 וווהוסדפקאל ךיריבא
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 גיומדרתגו
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 יבוק
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 ךזלזיי א^? וב ז^זויסאג
 זמור ויאו ז&דאפ #ו יב

 ווא^סירעבךדפ רגתפ
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 ׳ם>• דיב ו$ינ סיד>ם
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 פ*ז
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 צשז1 תשא
 ורוע־}* טמחס י אלמא
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 וויה רשא
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 * יתחלשו •תיחשמ חס
/ 
 וקעביוזוחמ םי ז * •
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 יבגד

 :עיטי
 >כץ 44

 זי

 יאו יגירסנג
 שכחתתי

 -׳ -4

 זגירמדמוונידשכץדאב
 * £לא*6 י!כדויתוצ*חב

 םנ״דא יכתואבנח־ווזוימ \
 ריי^ ׳\ז -׳ 1שולק>נ

 לכב דוז

\ 

 ושפגשוא וזכ
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 י ך4׳עבתפא ףעחאב
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 סעגסוס^בית^גו
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 יגגזו דומת מ>0
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 בושואוונמש

 אובימו י? סתגרשא
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 368. 24,22. 9110. ףרנסו 1)13: 468. 24,22. £011. 12,4. £011 וס

.(1(831 .8 

 768. 35,6. םינמש, םירמש, םינמש. ?7.!מ. 0077.

'$ 

 (168004: 0301 הנויכ (467. 48,28. 1108. 7,11), הנויכ (?8. 55,7. 468.

 38,14), תיזכ (100 15,33. 208. 14,7 [תיזכ ?8. 52,10]) ]01118 8011161
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 16§004ס7 111 2101118. . •

 768. 17,11■ הלחנ ])7. ש. 030112 ?3111300, ?340. 07670.

 768. 18,5. 51111. = 468. 23,17 (0 18״); 208. 9,10 (0 183״);

 26ן>11. 3,7 (0 209*); 2300. 9,4 (0 217*); 000130 211111. 44.—?01.
 % % ^ .י , ׳ %

 18* 64 11067 000130 ])70 314670 הננתאו 76046 הננתאל.
4 

 768. 19,6. 51ש. 02 018 ¥)§־11141 4110008 7003011118 111 11070 000130

:46814673114117 11344007[) .611111116734 4110 3 014 §03[)001[> 111[) ,71 .(21111 
 # 1 / ן

 רכנו (?דכנו 468. 14,22); אלפו 468. 29,14; בשו (467 01 210128:

 1 83111. 17,15. 468. 6,10. ?2600. 35,7; 40743886 16§6114ז1ש ובשו

 23011. 10,9); והתו (018 : 468. 40,17 . 41,29). 04. 34 467. 12,4

 (4. 66״).

 768. 19,11. סילוא. ¥37 111 7381173. 1110737018 (]111 011410 ¥37
^ % 

 .X14ש186734 86 1])86 000776
-• * 

 -ירש ואשנ ןעצ ירש ולאונ 64 19,14 תועתהכ. ¥0 .19,13 .768

03168 ?1067160868 76061141 0131111 3441436 811)14. 

 .ש. = 27.6011. 41,18 (4. 169*); 001030 ?010. 5127 .19,17 .768
\ 

^046x 0170[ ;(?10,3 .8411? בורל) ש14414 המוחהל, םעהל, 34414 ברל 

 ז0 ןבתל 16§;611<11ג111 681: ןתתל 1 £6§'. 6,19. 21'6¥11ן8 9,1 !)1191)6־0111'91161

111111 111 91111. 9(1 26])11. 3,8 (1. 208^). 

 .היהי עז. 111. (81116 1*9811ז9) 6צ ,דוהי 6111611(191:11111 .19,24 .368

768. 30,3■. ^046X 0. 0 ])3130041018 .([51 .11114117*86 161143168)0001 ש 

 .(ל יאחנלמל (1ז• £961', <168. ע. 88 00^} :61(1191 1611116111119111)1161

 .בשוי 1'9811ז9 111 בשי 111111:9111111. £6 91111. 9(1 6168 .20,6 .368
" • 

 ־ .10,24
 / •״

 ש.עמשמ <]113467:468. 21,3 הלחלח; 33,15 תוקדצ31,3.51 .768
9 • 1 

* • 4 

 צ 111)ז9ז11 1מ011ז19 1)18 !)081111111); ?1'0¥. 28,9 ריסמ; £011. 1,8 לכ')

 םירבדה. £9(16111 111 £. £9])]). 9(1 £011. 1,8.
 , *י ׳ י 7

 .התש 114673 ה 67383 684 11146 .31,5 .768
/ 

40 1 
 * י• . * # %

 תוחרא ?3ש62 07676 ])084671071 133110 10 0001601 .31,13 .768
* 

 -ן)61'1407. ¥0030013 ?31062 64 ?763 000 .2300 .2 01 .5110 — .100434001

40300 0. 1. 134108 ])34676 6X 6X6:60106014 3146700418 06[>13111ש])118 13ש 

 רומא ?2. 25,8 (004. רמא) ־רמא ?707. 25,7

 תוחרוא 468. 21,13 (004. רא) תחרא 0-60. 37,25

 בורקב ?8. 27,2 (2367 464.) ־ברקב 11 8301. 15,5

 וניתיוג ?60. 9,37 וניתיוג 060. 47,18
 וכעיוד ?8.118,12(2367 464.) וכעד 468. 43,17

 ונעידוה 100 37,19
 סמיו 101) 22,28

 7 ד
- 

 ערז £67. 11,37
 *־׳ •• *

 ןנח 66מ. 33,5
 ־רהט ?1'0¥. 22,11

7 . 

 וניחי 308. 6,2 (810 464. 004.)

 ונועידוה 1 8310. 6,2
 םוקיו ?011. 12.4

 עורז ?8. 97,11 (2361־ 464.)
 ןונח 468. 30,19

 רוהט 330. 1,13
 ונויחי 3 2§־. 7.4
 םותכ ?5. 78,72 (2367 464.) ־םתכ 463. 18,5

 1 םתמאל
 ^ + ם^אל 13611. 25,16 םתמאל? / ?07. 2,12 םתמאל

 רוצעמ 1 89111. 14,6
 ןותנ £11111. 20,21

 רצעמ 25,28
 -ןתנ 6011. 38,9

 ך - )!

 יתינוע ?א• 119,71 (2367 ינע) יתינע ?5. 35,13

/ 

/ 
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 המוח £26011. 42,20. 0616018 10018 61111*3,.
 יפרוט 1326011. 22,27 0071:. £19״
 ופפרי 1011 26,11 £7!:. 610.

* 7 7* 

 !דרכ (011016111, ?8,1:53,05 51'676) ?ז0י7. 26,27. 811173. ?זסו/׳.
 1 •י •*

.168* 1)3 .81111 111 011111111117 67130711111^ *331[ 1100 .16,27 

.51 .8111111 00111311 61 38,14 

 ועל 105 6,3, 0071:־. £1י9״
 דדמו (?132605. 41,15 ךרא דדמו £151. £355., £151. 813114.,

 * 1100^51; דדמו 004. £35.).

 ודדנ 468. 22,3 (£36ע; 604. 811111305). <^113167 51111'8. £6681 111

..372 .8111111 005135 .1 

 ופס £8. 73,19 570.61$.
 שיע (?105 38,32 שיעו 570.619•)״ ־
 ץרפ 105 28,4. 0616148 10018 51111'8. 1)6681 00111311 8[ןג111. 372.

0616148 10018 11113. 
 הרצ 468. 28,20
 הניק £26011. 19,14

 הצבר £2605. 19,2 57!:.6?9"
 החכש ?ע07. 2,17.1111י3 308. 2,15 החכש.

 ־ז •• 7 ־ז : ד

 הלת 101) 26,7 ׳/'דז:. *׳ן,
 -דמג, הרה,ושפו,ופס (שיעו) 011111 ן)61• 86 801111111 111 8^11363 !>36111(1

 .ש3 1131)63111;, ןידגנ ןרוח 70031־1 411161111611111

 118 1101111111118(^X6111־6 01111113 3113 311)1131)613, 1616 111 ,6111111(1131*611

 ;־1 !101631. 8. 5361־10 11360 4110 461)60: העברא 5007. 6130,24^311

 .X^4083 811111חטב 31,11, <!1136 70031)1113 0616118 10618 0

 ש. 00111. 34 10,12 (1. 9').28,27.51 .768>*
 התאי 1)18: ?1־07.1,27.101)37,22 ןוטקלי ?3. 104,28

 רכמי £67. 25,15 (־רכמי)
 ועיני ?8. 22,8

 רסי (?707.9,7 רסי; ?8.118,18

 לבי?
 ךרובי ?8. 5,5

2 

 ריבעי ?26011. 48,14 רפנו
 ץפי 106 38,24
34,34 .2x04 דוצי, 
 טוקי 106 8,14

 דלי 068. 43,20

 ןוחידי
 ללוהי ?1־07. 12,8
 בסוי 468. 28,27
 ןודיזי ?6111. 17,13

 ללוחי ?9. 29,9
 ןופיטי 1111. 2,6

 ־קלי (£011. 9,7 ךניי; 1 83ש. חלשי ?1־07. 17,11

 1,14 ךניי) ונתי 467. 38,20

 הלבי ?1־07. 22,8
 <768. 29,3.יתמיקהו. ?1־. ש. 11111 11111'61.

 ־ <768. 29,14. 111111. 00111. 111111. 34 461־. 52,33 (1. 120״) 610611136

 זג11־0(!1ג6 1000 1־x 011111111 0016ע. 27. 28). ^046 306176186?) 95 .818?
 אסכה ?1־07. 7,20; הסכב ?8. 81,4— ?01. 120״ (1161 ןיגוז אי) 46681

 .אלפה,הלפה (<!1136 761־63 111 006136 אתרוסממ דבל). —11111.34 463

 :־11111111־ 111 1. 31161006136 11011 1136!) 700361113 1311431 0010 29,14

 הרתי 468. 15,7

 הבגה ?81־. 2,45

 ארתי 11 83111. 17,25
 אבגח ?66. 7,48
 אנידע 1 ?31־. 11,42 הנידע 468. 47,8
 אריקי ?87. 4,10 (אריקיו) הריקי 1)30. 2,11

 <768. 29,23 11111. ידי 710168 618: ?6111. 9,15 (ידי). 9,17 (ידי).

 11 83111. 22,21. 35. 468. 19,25. 29,23 ותארב; 45,11. 12. 60,21.

 65,2. ?2606. 13,18. ?8. 18,21. 18,35 דמלמ; 18,25 בשיו; 22,17.
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 ־ 25'8י 'וב דלול. ?360 8,411013110 811!>61־73631163 081 118 8,10013*' _

 .<!זג161ג8 8071611117 ,דוהי ינדא 3111 ינדא ,דוהי, 01.34 468. 11,11

 ;החמש (!83107 : 468. 25,9. ?8. 90,14 הנתנו .25,9.5118 .7768

 החמשנ: ?8. 66,6. ()8344807 החמשנו 8611161 ;1,4 .03111 .118,24 .8?

(3111( 111673111117 111 5. ?;166. 34 468. 25,9. 

 ומב 1107168. ?346111 34 463. 43,2 (861 761־68111 .1111? .25,10 .768>

 ךלת יב; x 10013: 468. 43,2 19 .44,16חונת 76016 0181111187). ?6 86

 (ויצה׳ (־*י• ((;2 תוריל; 106 16,4 הריבחא; 16,5 לשו (=וירחאלשו

 :־1688 (3(184 07161113168?) 681 008170761־11813 46 ,00118611118111 01111103

 .יפ; 37,8 ברא; 468. 25,10 הנמדמ. 111 ?. ?366. (118 19,16 106

34 468. 20, 106 3 7 ) 418868310818 88113 111 1868110, 11181 (!804 468. 

 .ימב £11116, ומב £1־1 0886 4101187 25,10

 .ש. 837? 006136 = .118 .26,16 .768>
 * ׳* * 4 \

 .הקזחהו 18 738873,1811 הלדגהו .27,1 .768>

 .(לע. ?!-. ש. לע_ (?316306, 11361)3011 .27,1 .768>

 .הנקשא 1)3^6806 111 ?811 11161־3 461618111 .27,3 .768>

 ׳'154 .1) 31,7 .2606? .01 ;(*185 .1) 14,4 .308 = .27,9.118 .768>

 רג 468. 27,9; קשמוד 11 ?6§־. 16,10) 146111 בא 681 468881 1000 110!)

 .ןוחט x04. 4,26; 0681? ףר-ר :34488187 861 , 38 . 818? 0011136 .1 18

 ףעיו 468. 6,6; םחי (468. 44,16 םיחי, £06. 4,11 01811188187 ,9,21

 םחי). •
 ^ ־ז •• א

 .'בזענו. 10111102 ׳115. ןנ081;61'101י1 מ1811ס1 016561:111 .27,10 .768>

 רהב. £6 ]31111613.510118 (1111)1101 7. 3,(1 10,27. ־ .27,13 .1168

 חן. £1561' 065135 !?ןגומ. 26 3(5111:: דנל *163. 165,11\[ .28,6 .768>

 .^ן. תפ ג 161״ !331:53653111111);סמל 105 6,14; םילגעל 1 £6!! .1)11100)

 X8131: 468. 8,20).—111הרותל 5165. 8,7 [13180, 113111 הרותל 6 ;12,32
• . 

 11413^116 11188801'8 51 811111 61'1'01י68 ((]111 £1'6118(101,1611111 111§י61י11111) : 1)

 □יתבל 518 168*11111' 408. 7,14. £2665 . 45,4 ; 2) עגנל ]301'111161 3(1

 065135 עטמב. 48 = 11111. 34 468. 8,20 (1. 8ך.~£1'36161'63 61. 51111.

 3(1 £2665. 45,4 (1. 173ל.

 7 ד <768*28,12. וחינה״ £311162 ׳115. ןכ0816ע10ע1 11181111 3441111111. ?ע.

 ש. (8? וחינה (?316. 43״. ?36.).

 <768. 28,16. דסומ. ?186013 ?8110 64 348013410 1831־^183118 ])0846-

 71071 ש388 3441430 8884.

 <768. 28,16. רפומ. ?7..ש. 4814 דסומ (9180 ?38־6306).

 <768. 28,20.51ש.ןידגנ ןרוח 1. <!.רוחא גוסנ. ?1667 006136 ?818.
 12 344674 (!8111 <!8381843 480 (0818 344143ש68418 ?"71) 70636813

 ולמ ׳ירק לכ ףולחו ׳עלמ ׳מעטב ׳יל דחו דח, 6 <!81688 <!818<!86 438-
 !8 18 5118.0041618 18768188487: עצוב, הרז, המוח, הרצ, הניק.-4.1-

 3664818 08111 ש814881 414608143418 1136634, 80888113 06746 348043843

6386 6X1811111^1: 

 ־ולזא 106 14,11 "דש. 6(9•

 .עצל ?707. 1,19. ?67 511173 (18 004 . 64 18 ?161. 51384.): 467

6,13. 8,10. 3363?. 2,9. 

 דמג 484. 3,16 *דז. 610.
 ■ולד 106 28,4. 511173 468. 38,14. ולד !>8741864 3 4 00111311

 ש. 34 468. 38,14 (4. 31״).51=51 .8111?

 הרה 0611. 14,10 ׳*זז. 610.
 ושפו ?36. 1,8 ׳*לס. 610.

 .(.ג. 31 30,9?) x168 511173הרז 106 1 9,17 . 86
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 <165. 33,9. הברעכ.£014 הברעב.

 <768. 33,13.51ש . 11111(131{63664ס01 ז003601070ש <161601,1^6 8011-
 {407סש 00007714 10 5110. 34 467. 13,21 (4. 68"). ט470ש<!06 !ט 5.841)1).

 11011 76{81ב407.

 768. 33,20. הניארת. ?ז: ש. 11111 הניזחת (0 וז. 17.?), 5136 !>306

.681 000 1616111111> 

 -קלא (״א ססס 10§14ט7") 061111161 311 הואנ. 017 .} 51 .33,20 .768

 .?ג880?6110ןג8 ן1'1111816 (161)1110111 0611118

 .x11110,1:11111 681ירכ X1 □1םירפ ?881113, 1 .34,6 .768>

 .X1 681ט?X162 ?88180101 80116138 8חצנל'. £81 .10(34 .1768

 .x8181־68. 34)12:1111מ. 1100 בא 111 ?. £81)1}. 3110116

 היתותירכ <161*. 3,8
 די 7

 הינהכל 467. 1,18
 *ז /

 הישעמ ?1-0?. 31,31
 היתרהנ £2. 31,4 (132. 31,15:
 היריכש 461•. 46,21 היתורהנ)
 ד ׳

 הישוע 468. 22,11.
 היתיתפפ (?היחותפ ?8. 74,6)

 הריצ (?הירצ 1 83ש. 4,19)
 היאורק ?1־07. 9,18

 x04. 18,2היחולש 13
 ז . %*

 הישעת

 המהא
7 

 היתלותב 1111׳ 00. 1,4
7 7 

 הירדנ ?8. 80,13
 7 ׳

 הידד ?1־07. 5,19
7 

 הינומה 132. 32,20
7 7 

 הדיגיו 468. 44,7
7 

 היכסנו עסש. 29,31
7 

 היתועורז ?1־07. 31,17
7 

 הירה 468. 34,12

 ,ךיאמט
 הישעי (?השעיו ט67. 9,16.11
 ד ׳ '־ 7

88111. 12,4) 
% 

 11811(1 ]381108 ¥0081)1118 8(1(11 ]108811111, 111.* היפגא £26011. 38,6;

 היתפמ 008. 2,16; היבצ <168 . 29,7; היעשפ ׳1111*611.1,5; הירבש?8.
 60,4 ((]1186 8. ־*8861*10 (161)60).

 ־x11118־68. 34)12. וארקי. 1ם1ן36?1. מ1ע1נ. !)081. 111. 111 £81 31

111111 681. 1x111*8 ¥006111 11161*11111 ¥008168 ׳111)61*1611868: ~^ד~• 

 ־0([ X1ש. ?1111018101* 011111 88ל6])11, (!110(1 {)61* 61*1*01*61□ .15(34 .368
9 • 

8116034, 111 1110101• 00776x18884 ]{30 10 403 11160301 %07316071608610? ש 

 ש040 16§6040ש 68864 11040614376}> 1118}) 116 ,3441414 116617?[' 3006114118

 ש05 4.46113011 31156716086'§16 114 684 13,041110 7341008 £34610 .108864}

 .האר (5ט{173 114673ש {71100ש 4014 ?!{6063), ?!{6063 116 1,13 .467

 םתרמאו (8ןגן?8 111. ?1111 1111118011). 468. 45,10 ןיליחת 61 7,10 .*0161

 יעמש 1181)6111 01ב11*6לא 61 ?81)^10111011111 61 ׳111)61*161186, (!1118 22,29 .*461
40(1 6 ¥8¥ 11161*8 001*1*601111X1 681.-?1111018110 84111 0*81*1 118 11011 .(111׳- 

1)61111* 81 801*11)8 101*11188 ¥0081111111 81¥6 80061111111111 ?81)^10111001*11111 11011 

 צע1*688!886 811)1 ¥1(161)8111?. 00111. 46?. 32,18 םיפלאל״, 638,6 88118

 ךלמה; 45,1 והישאי. 404 !)?1118 ¥0018 והיקזחי 46?. 15,4, <!110(18ט5?8
 ת1 , 411ןX1 (!1181X1 4611111) 1181)61 %11?88(801161 1101ן1111 6811(1161([1?80 111168111

 ־11118 ¥8¥ 111618(X18011 ¥0081א 886ע6 ])?1111*1 1 ¥008118 .681 110111111*111811
# 

 .ס68071{43 084 ט0 81§0טש א סטש £34ש3 8001140046764117 0370041608

 :ש. ןתנ 04 ןתנו (ם1443ט, ו7׳מ1443מ) 710108 51803101 .35,2 .768

 -ךתנ). 4ט4. 16,5 (ךתנ 007) 24,33 .408 .26,62 .£010 .19,20 .£07

 .(ןתנ). 408. 9,5 (ךתנ). 408. 29,12 (ןתנו). 408. 35,2 (ךתנ xטט410(!70

 .להנ)• 407. 51,55 דבאו. £2. 15,4. 16,34 (לתנ). £2) 13,20 .407

 .מ. 11,11 (ןתנו). £06. 10,6. £846. 34,8(37.34,16.1? 11 .(!)32,25

 .נ״><1. 5,16 (ןתנ). 408. 33,16 (ןתנ). £2. 32,25 (ןתנ). 11 ?£37 .6,8

 ןתנ). £346ש 10 ?. £366. 3(1 11 ?37. 34,16 (ט61 (!ט16ט8 10־) 28,5
 -X108(?) 1113666ןתנ 8ס7160ם<1טש 814 0ג{70886 41014117). ?6 -ןתנ 86 018

% 

/ 
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 28,2. 143,6. 144,1. £011. 2,11. 1)3ט. 10,10 (ידי). £06. 6,9 (ידי).

 03114. 5,5 (ידיו).1000734103 !§14117 41114:״ידי 86{4!68 400108,ידי (!113467,

 ידיו 8611101". 111 2. £366. 34 ?8. 18; 144 1146111 1001 386711114117 (אכ

 .ש.'יהתו (!ט3467 400168 : 060. 24,51 ,רשא; 51£67 .30,8 .768

 התדנ; £11111. 23,10 יתירחא; 1 83ש. 18,21 שקומל; 18,21 15,24

 םיתשלפ; 18,17 םיתשלפ; 11 £0§, 19,25 תושחל; 468.' 37/26
 תוואשהל, 1 £0§. 1,2 תנכס; 468. 30,8 הבתכ; 106 21,2 ועמש; 106

 .£ שרחה; 6,10 יתמחנ־; £1146 2,12 ךתרבשמ. 1140ש 1001 10 13,5
 .ש. 8318 1 34 .£366

 (ותיבשה. ?1111013407, (!01 1111410 ה (061766 67070 .30,11 .768

 מ6 <!ט18 46 7673 70018 3{{011341סמx14 64, 6ז!ע86734 !{36 10604010 8000776

 .מ 4ט610 68864, 111473 1146731ט ?346306 !?16. {11081114

768. 30,24. 5110. = 006136 £71111. 9, 6x061140 <!004106 111 04ט 

 :X8434. £1607 006136 63604הבגו 861ט61 6

 הבגו 106 40,10 הבגהו 11 ?37. 3,4

 הנגו ?8. 138,6 הבגהו £2006. 21,31
 • • — ז ־־ ג / 7

 .תחרב. £3ש02 3 {08461-1071 ש3מט ע704604טש 684 .30,24 .768

 .לכ. £3מ162 06340{6 ?16. 6738ט1ט 684 .30,25 .768

 .םחלנ 400460168 {346306340111: £1110. 21,26 .61111 .30,32 .768

 .ש. 8,10. 1 ?37. 18,10. 1 £0§. 8314,19 11 .9,17 .11,25 .4114

11 £0§. 13,12. 14,15. 468. 30,32. 63,10. 11 ?37. 20,29 . 27,5. 

 ש. 838 11 084} 18 .37? 1 004!) 11181 ,(50 .4) 63,10 .468 34 £34610

 .ססש 1ג471(!ט6 767801 10 61 ש. 34 468 ,04014} 41671 430116 004() .46684

 .ש6ש0713118.~51סx 404 34 .£366 .£ 1.10שס!ס6 68864 634070 003 2 30,3

 .ןיחתפ בי) 4006118 1060418 1360734 : 34414 6000 404. 9,45 (7) 9,17

 x40 £161100בי), 04 !ס 46 .}61) 18,10 .37? 1 01014414 ,(80631 611006346

 םחלנ 814 476460168 , 6£0. 7670 4004601ש 601006764 10009. — 0716043168

 .ס4 404. 9,45, 0040ש ססס 071684§16 0001040!)

 .לומתאמ. ?7.10.4014 לומתאמ .30,33 .768

 •שיא xרושא. £7. ש. 0077. 6 .31,8 .768

 ועלסו ; x168 {1606 : 463. 31,9 40,27רובעי 86 .6£0 .31,9 .768
• • 

 רמאת המל; 41,3 םפדרי; ?8. 148,6 םלוע קח (67707 11673711, 16§38:

 םלועלד קח. 10 ?831ש0 6111ש 684: קח םלועל); £846. 1,19 הלע םא
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 יתנחת 11 86§•. 6,8
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 ירושא 106 31,7
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 • * יתרוה 03,111. 3,4
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 • ״ יתומח 468. 44,16
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 , יתוהל 101) 30.13
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 ׳. 56). 1100 !003611111111 6[ .51111 .! ,11;§ 11! 51118166711111 1104[) 14) 111111

61 1 !003116118 8071611117 : 6 407. 34,1. 51106 . 4,8; 1 468. 22,21. 467. 

.10,3 .468 34 .00111 .51,28 
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 -ז: 5!]). 111 004. 836.) 8. 8366. 1111111 173411111. 51388073 30011) 16310[
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 .(םתיתח ןתנ 63661 םתיתה ונתנ (00111. !. 24. 26
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 והיקדצ לא); הדוהי ךלמ 468. 37,10; עלקבסימד?; רשאכ 21,3
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 ןומלהי ?831ש. 74,6
 קמה 2£1011. 14,12

 םלה 1 ?37. 7,35
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 13111 ןז1ש3 5)113886 ש311118 3331311. ךרצאו (261־6 38£., ?32:6805 10 צ
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 הלוגה 367. 29,20

 םתרמא יב 367. 29,15
 איבל 367. 39.7

 ותחקב 367. 40,1
 םיליחה 367. 40.7
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 .ושביו, !>081671071 (863 3011(103) 01300 1001.10 ושביו.40,24 .768,
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 ןצחב 368. 49,22
 הלחב (?2305. 11,8 הלחב)

 1 •:*ז

% 



% 

/ 

} 

 ¥סע0?^110:ןז1:8 .^081110
010 
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1)1*. (119- 111 6X61111)118 1111])168011^09 9*11161 י68818 001*1*1 §611 (111111 681). ז 

11011 1191)61: 

 .דחי. ?1*. 11191111 11111 £911162 .45,8 .768>

 בר 11*10168 161* ל9111629111111 (9(1(11 161)61)91: לכי .11111 .45,9 .768>

 'וספ ׳םוסו ׳חנתא). 11(16111 1001 6מ11מב61י9111;111• 9(1 £2. 17,17. 38,15;
 :(!מ 13.1191)1). 9111 ?91*. 28,8 (האירקב ץמק ףטה ברו ׳גו ןיצמקגל בר

 ןומה 11 ?91*. 13.8

 ןומה 11 ?91*. 20,2

 וזזב 11 ?9!*. 28.8
 וצבקיו 11 ?9!*. 32,4

 ופסאיו 11 ?91*. 30,13
 םיקרבו ?8. 18,15 י
 יתרשב ?8. 40,10

 םולש ?3. 119,165
 •לכא ?!07. 13,23 (־בר)

 רצואמ ?107. 15,16

 ארקי ?107. 20,6 (־בר)
 י 7

 המכה £011. 1,18 (־בר)

 דימעהו 090. 11,11

 םעה £81*. 10,13

 תוכלמ £8111. 1,7

 םינינפ ?1י0¥. 20,15 (־ברו)
4 

 םיפלא ?!07. 14,4 (־ברו)
 רפוכ 106 36,18 (־ברו)

 םשוכר (4611. 13.6
 םשוכר (460. 36.7

 תמיו £0ש. 21.6
 וירצמ ?661. 33.7
 ואציו 403. 11,4
 ינאו 408. 17,14

 םעה 4114. 7.4
 ברה 411(1. 11,25

 יתפרח 1 89111. 25,39

 ללשו 11 89111. 3,22 *

 ךדבעו 1 ?6§י. 3,8

 םידרויה 468. 31,1

 לפנכ 468. 30,25 ✓

 שרה 468. 45.9

 ךביר 461*6111. 51,36

 ליחב £2. 17,17

 הישרש £2. 17.9
 ךיתבבושו £2. 38.4

 ץמק ףטחב 'גו ןיצמק ׳ל בר,:x18861־11111* 11198801*619 41§! 911118*100111

 ־ ץמק ףטחב ׳נ ברו. ץ
 צל 0111 111111161*118 ¥0011)118 111611101*19111)118 1*681)011(161, 161* 1911111111
 ? * ד

6X81.04 111 004106 (463. 45 111). 511-., ?2. 17 11111.); 86^16111 10013 161״- 

 .בל (468. 30. 31. 461. 51. £2. 17,17. 38,4. 15 14].; £2 111113
7 

 ^¥ ן)1168 11ו98801*61;911ב 111 1190 11119 ¥006 61*1*9¥1886 86011111 •(.£1111 38,15

01*64611(111111 811, 11011 81116 ¥61*119118 8|)6016 001110198, 46 11110 1000 0001- 

 .צל) 05 01160(0115118 (צל) 41880081386) 11168)460

 .וצעוי, ?07 8106 ?0§י6805. ?1.10. (111( וצעונ.45,21 .768>
 . בושי אלו .1410 .45,23 .708.

 עבתשא; 461. 8,4 לפנו; ?107. 30,30 הירא; ?8. 78,39 45,23

 ' רבדא; 105 39,22 ■ןחגו. £084610 10608 60111111611101011( £. £055. 04

 )־1060 0 4 00(0(10 ן>11§י1110—.56,2,4 .) .)1 10 ,8 .461 04 , 28 .)60?

 ידומע תאו 401. 52,17
 אנ רמא £2.17,12
 יתאבהו £2. 12,13

 והיתאיבהו £2. 17,20
 אבצה 11 ?01.33,11

 תבושתלו 11 ?01.36,10

 וילע 11 ?01.36,6

 ןסח 461.20,5

 םיבשומ 461. 27,16 (הלבבמ)
 םיאבנ םאו 461. 27,18

 ותלככ 461. 27,20 ((.86%(£.£.

 5606: ׳גב)

 ואבוי 461. 27,22
 הינכי תאו 461. 28,4

 ירבד 461. 29,1

 .X8(0( 6(10111 461הלבב 10 604. £05. 6 0108801010 50110 10)000

 .טכ!); £. £055., £15110 14011(., 1400§־5(11ו8 50560( לבב .([31) 28,3

 .נ) 6( £2<169 .)) 41,20 .£2 04 . 110 .)0011 .101 .44,9 .768>

46,22 ((. 176"), 065105 11101. 96. 

 ךינבו 060. 16,5 (£2. 41. 46, 0651. 5606: ךיניבו)

 המוקבו 060.19,33• -

 תא 0611. 37,12

 והקשיו 060. 33,4

 היא £668( (. 169'), 176*. 065105: וילא 0611.־ 18,9. 111
 (106(0(0 80])5י11111 ?1, 3 16§־1ש08: דוקנ היא וילא ורמאיו, 04 <]06ש

 106001 4060508 £000150!£ (בקעי תלחנ, 1793, (. 7") 11066 0400(0(:

 דוקנ וילא ןמ ויא תויתוא רמול הצר ויא תויהל ךירצ.

 ןרהאו £001. 3.39 > ׳
 רשא £001. 21,30

 ןיורשע. 065105:ןורשעו £010. 29,15 (051 ןורשע ןורשעו).
 1410650(5 86501 5.1.: הארתב ואו לע דוקנ גח לש ןושאר םויד ןורשעו

 ׳סמבו רבדמב ׳פ הבר שרדמב היגהל ךירצ ןכו ןתנ ׳רד תובאו תרוסמ
 ׳וכ ופ ׳ירפוס. 10 (1. 80]5י11ש 1.1. 4161(01: טיב גחבש ןורשע ןורשע

1 

// 

 דוקנ ינשה ןורשעבש ויו ןושארה.

 > דע ונינבלו ונל £60(. 29,28

 ^ אצי 11 8010. 19,20

 המה <168. 44,9

 לכיהה £26011. 41,20

 תועצקהמ £26011. 46,22

 אלול ?80101. 27,13

 ס ((. 36". 169'׳. 176*).יסש 1שע16880 (10 11510)[1!80 01000 14088010

065105, £. £055. 043010. 3,39 ) 46 06(0 ?611(0(60051 10613 6008611(1(; 

 x1100141110110ן0146ש 41801־6]00( (]004 ]006(0 6) 506 10 06 6160)106<[

 -ש ((. 169'׳. 176") 00(0 (600)00 004106 10 .)06601100 6§£6 111 466168

 היא), 0046 (00116 0]]016(, 00( .044 "36 .)) )5 10)1060 76180001 010)
 דע ונינבלו ונל (!1001 700050101י0ש 7106 (0021 00( 4008 70068 (וילא

 י640ש x0141886.1100 0( 010011108)הקחד) 11510111 10001־10 6 9,10 .51010 )6

 וילא 46ע!070(0ש x 1088010— .)81היא (. 36" 0ע61(6 6 6010 ,0440001
 ש 04 468.44,9 5056(: לע קנו ,דוקנ ןילמ יה6111.[0118:14)0001460 )08

 צ6ש]x11. 0110 8(0(01886 400508 0118עמל ולכ. 01160(0168 46 ]006(18 6

 "סש. 10 004101508 601ש 10088. ?8050(0(5016081508 7 6( 08818[ 105016[

 .דמל י לע דוקנ הדשה תיחו 7.105 39,15 :100610)0)0400 1076111 5000

 ,ש083. ?8011. 19 (10088010 10 ?60(0(., 7. £0(5,281(805!.^ 1875 .004
 •לופו או לע דוקנ הנומת :)4101 5,7 .)£60 04 (.61610 .[

 .[ ,(ש60) 011(. 111 ?6? ?<*(. 3651. (£!]8. 1873) 10162010800? .)000

88-91. 

06161*11111 

# 4 



 01^1'101ן158 0111110^1:. 011

 (^61* ץרא ^1111ג011^1ג111 ]?3.1118,011 (86201) 7008.1610.118.1361:

 יענד ?83.1111. 35,20
 ירצה ?83,1111. 48,11

 םירנע ?107. 30,14 (ץראמ)
 המר ?ז07. 30,21

 <768. 49,17. ךינב. ?ע. מ1. 11111 ךינב מ 0,111 16 36(11^03,111״. ¥003168
 1611868*1561? 613836 811111. ?31'§,11מ1 (64. ?6 ?3^3146): ןוחז

 .א011 ׳סס^ס 01נ0080!*.וף(נו1)<7־{ן 0<ן>' סע אס&ןןס&ימן :XX? ;ך יתבר ח ןונבי

 .ךינב ;681 ¥010313 1160110

 ךיתממשו, ^1111 ךיתממשו. .49,19 .76$

 ,־76$. 49,22. ¥10.ןינשיל ןירתו ב ב ןמ בא. 11111(1 311)1131)611110

 ־161־. 12,16 (1. סל1׳). 00111. 00111311 1)3 .¥ ,111111010 ;61(1131 16111)61111 1)110!)

 .(ז3011\\י6186* . 17—21^) 59 .11111 ¥

 .עדאו 161׳: ־168. 50,7. 1161•. 32,8. 12. 10,20 .([1 .50,7 .76$

13(16111 3(1 12. 10; 1. 1355. 3(1 361'. 32 (11181 (1110(1 111 1. 11355. 
^ • 

 .(ףקז םעטבו (161611(111111 681, 011111 .168 . 5 0 3006111118 811 ?!])6063

 -וניעשרי. ?11013, 111 ־01(16101•, 1031111 111 ,ינעישרי 001־.50,9 .76$

 .X8131 611310 105 9,20־60111111 681. ?00 ל 16£1 (16561 2) ׳שרי 6111111 16

 .(׳'51 .1) 65,16 .368 301 .11110— .¥10 .51,2 .76$
* % 

 .•והמראו,ןמ•. 01.10 והבראו 001־51,2.1 .76$

 וסלע. 10060108 ?56511־ ]300010 80]361־101]308110 11־1־1108 .51,20 .76$

130108 681, 0001. 3(1 38,9. 

 ;(״126 .1) 7,11 .2? ;('*49 .1) 62,9 1)3 .¥01 = .¥01 .52,11 .76$
?2. 23,24 (1. 145''); 110. 4,3 (1. 191*). 

/ 

 להי 105 31.26
# 

 להת 105 41.9
 ץפה 105 40.11
 הננ (?הגי 10518,5)

 וללהו 468. 62.9
 םתללהו 4061 2.26

 ורבה 461־. 51.11
 ורבה 463. 52,11
 ירבה 468. 47,13

 רבהל 461־. 4,11
 וצה 510ש. 26,9

 רהצ (560. 6,16
 םהב (560. 14,5
 ייה (560. 24,60

 והניו 1 8301.7,2
 המוה 1 ?6§י. 1,41
 ריהמו 468. 16,5
 סרהה 463. 19,18
 ץמה 468. 16,4
 םיזה 468. 56,10

 םיסמה 468. 64,1
♦ #• 

 ,דנ ?26011. 7,11

 תמוה (? תומה ?2. 7,16) םתצהב ¥010. 26,9
 ותצהב ?8. 60,2

 ןצה ?2605. 23,24
 הנומרהה 110. 4,3

 והתמש (?והמש ?2. 7,20)
 תאלה ?2. 24,12

 ללה ?83101. 10,3
 להי 468. 13,20

 0051311 ¥010. 211 ע1־0 םיזה 0041018 53561 אוהא <!110(1 161־ 16§־1-

 1111־ (?81־. 8,15. 21.31); 001111־3 1038801־3 01300 801־1])13 0{)6 1151־1 005־
/ 

 135 101־ 60160(131־1 ןו01681 (תמוה,והתמש, הגנ).
 7־68. 52,7. ע_ימשמ (518). ?315305 511־111־11111 1)1־36161' 50110 1001101

 51 00(1106 ?35. 861061 1'8ן>])6)י1 : 53,6 עיגפה, 6005 ?108561, ?101.

 !1.17.45. ׳ א"
 765. 52,14. תחשמ. ?!׳. !יב- 541 תחשמ, 01 ?2. 37,13 יחתפב,

 4.10. 2,6 םרכמ. ()1136 001013 !)08161־101־1 013011 1001313 6886 ?108561,

 ?1111611. !). 155, ססס ¥1(111.

 75$. 54,6. השאב. 40060108 011־010 311 ¥00305 30 ?31־03, 4061-

 131־1 1)01681. 4016 ?5654־ 10 004106 ?36}׳100100, (!03010ש ¥141, 360161

 861־¥11 ¥00305 : 463. 19,17 התא ריכזי, 1־31־0 ¥311!>306 : 461־. 7,28

1 

\ 

 -ססש ¥!). 0041018 34 461־. 8,4: ק וב, (!004 151־1 0001461113115118 1§־110

 • • .ש 10681

 ־X6011)118 ]111])108818ךיפשכ (?3§־. 5. 1. 61 47,12 111 6 .47,9 .75$

6x01411). ?41 ;(.16? .3111? 61 .36? .315. 43§־?) ז. ש. 1011 ךיפשכ 

 .\ז6ז80 4004601100 01511 ש01310ש 631

768. 47,12. ¥10. ?34601 34 4011. 1,8; ?. ?366. 34 404. 5.27.- 
/ 

 .רשאב (!041(10168 460108 : 660 . 21,17 . 39,9.23 . 404. 5,27. 17,8.9

 .(.ורחבו !0׳. 10.001־1׳) 56,4 .47,12 .468 .8,1 .6£? 11 .23,13 .8301 1

 .רשאבו (!113161־: 468—;8,4 .7,2 .3,9 .1,17.1505 015? .1,8 .4011

 .רחבא; 65,12 ושעת; 106 39,30 והרפאו; ?015 1,16 ינילת 66,4
^ . 

75$. 47,13. ¥10. 84011140010 68131!41366101034?2.3,3(5 122"). 

 .ש3101• ¥0036010מ0ש 001061־08 3061־101־ 005135 15010. 4 00£6?

 םמהל. ?1־. ש. 001 םמחל (ל ?315. 61־., ח 805653, .47,14 .$?>7
 .(מ 8106 ?306805

 םתעמש. ?315305 (ןמי■ 10.?) 10 ?31062 ש111310111 681. .48,7 .758

 -¥ש. ?311162 ן08111131.~¥ש. 5. 1. 61 461־. 12,2 (5 67ל ¥31־08 ש611
^ * — 

 ־31: 1) !0־0 ת ןישמשמד 801־161 4656531 םת ׳שמד; 2) !)13601108 418

 (X6001; 3עס£■ 0036 41 םת X81301 017001? £097]?-^6 834136310ש 0046016

 םתגשהו xםתשגהו, <!004 10 ?161118 ססס 1־6!161־1101־ , 46!11־3¥311110 681 6

 .ס ¥10. 34 ?2. 43); 4) םתשבלהו 618 1601101־! 5606 810)

/ 

 םתעמש 468. 48,7
7 7 

 םתעטנ 461־. 12,2

 םתשגהו (660. 44,4 םתגשהו)

19,10 .x? םתשדקו 

 םתשבלהו ?x. 29,8. 5400. 20,26 םתחלשו 461־. 27,3

 םתברקהו ?2. 43,24
 םתחדה ?30. 9,7

 םתעדוהו ?601. 4,9
 7 ׳ 7

 םתננשו ?601. 6,7 -
7 

 םתרשקו ?601. 6,8

 םתנמטו 461־. 43,9

 ¥ש. 34 ?2. 43,24 (5 171 יי) 34411:
✓ 

 םתחנהו ¥001. 17,19
* 7 

 םתבתכו ?601. 6,9. 11,20
0 

 ¥5 10 ?. ?366. 5 44,2,3 (111. מ) 600106131 (!0341־301013 ¥0068

 86ש61160138, <!036 םת 83(11363161־101030101־ (ףוסב םת ןישמשמ ןיאדיחי 'מ

 ׳בית), 0041111 םתעשו,(םתשבלהו), םתחנהו,(םתבתכו).

 768. 48,8. החתיפ. ?08161־101־ 103008 5.1.61 60,11 (וחתפו) 051-

 1־65 430. 10 80401־65 430. ש013¥11. 004. ? 19״, ?161. ¥301., ?.

 ?366., ?361־ 535601 0511־65.

 768. 48,10. ?1־1ש0 801־1!)1010 1011 ףסכב; ])08163 ב 11161־3 1־3801־3

 10 כ ש01310ש 681.
9 

' / 

 76$. 48,14. םהב. ?1־. ש. 1011 םכב.
/ 

 768. 48,15. ויתאבה. נ5י1ב11 ויתאבה; £0ז1^886 ןז. מ1.4מ1ג1;.
! * 1 

 768. 49,6. ¥111. רואל 1ז<3(1<30168 81116 ס9,§*68011. ?£1010111 3,(1 .168.

 60,19. 461־. 13,16. 31,35.
# 

 ־768. 49,7. ¥ש. ווחתשיו 86!)!!68. ?346ש 34 26!)4. 2,11.

 76$. 49,13. ¥01.'וב טק קז די ץרא=?. ?366.34 468. 14,9.

 ףשח 468. 52,10

 חכשתו 468. 51,13 (86001153)

 יהנ 461־. 9,18

 יננה 461־. 31,8 (86§־01153)

 יזע 461־. 16,19

 אשמ 2306. 12,1

 םברחב ?8. 44,4 (?6513)

 והביכרי ?601. 32,13
 לואש 468. 14.9

 וניכה 468. 14,21

 לבא 468. 33.9
 .ונר 468. 44,23

 ונר 468. 49,13
 םישאו 468. 51,16



1 

 012 ^\.ס1ן011י1'10עז38 081110513

 • • •• # לבח 463. 66.7
 התפ ?3. 119,130

 תרבעה ־108. 7,7
 רשיי ?1־07. 3,6

• ^ • • 

 ן{16 700351113 111 11113, 63(16111(1110 86116 000100£6043 11011 6886^)

(!1118 681 (!111 000 111(1631? 
 -־0031)1110, 116 1601111)1110) :117 .£010 005135 = .101 .55,13 .£8!>

 ־11111111', ]161־111(16 30 81 £37 111613 1111110 801־11)31111. 113110 11138801'03111

0001460431601 6886 6X 60 00111§1106111)111 .־1 ])01081, (]110(1 01־161113168 (ז 

 -״) .108. 15,51 , (]111 100118 1110 90311111 1 5 .1)00 10 .511 61 68811111*1([ 1111

 .ןשג 801־1611111,16£004_ןשגו,•1111
 ;(םדה. £311162 £36.111 ?31113061111113111111 (00111. 41,19 .55,13 .188

 .־3 ד 1011 ?316306 ?1111116

 -ו 66״);, ?. ?366. (6316111 60 .1) 40,2 .2606? = .51111 .56,7 .388

 .X168 660163: ?X04. 3,1. 24,13־011116) 3(1 ■163. 56.-יה לא 0186 16111)

19 23. 34,2.4. £11111. 27,12. 1)6111. 32,49. 34,1. 308. 15,10. 

 368. 16,1 וחלש; ?2. 40,2. 668. 2,3.1106 . 4,1 תיבחו; 668. 56,7.

 03111. 4.6. ?831111. 43,3; ]״•3610163 0101116118 10018 (]1116118 80(]111111ץ

 למרכה• — 8601111(111111 004. ? 1 9״ 61 00(1(1. 0138801־. 1806116111(31. 7.

 18״ 0716043168 668. 56,7 636601 רה לע (00111. 611301 ?1081(61•,

 ?1111611. ]). 125). ()110(1 81 113 36 113661, 0133801־3 00(11018 336ן1011101
* . _ . 

.16013118)0001 681 

 3־08. 57,6. יקלחב. ?316306 43״־. , ?38־6806, 806111־61( 3 505101־101־1

 013011 ])1־016013 81101. ?1־1013 013011 (0(161111־ 1111836 ?316306 61־676,

 806663 (יקלהב).

 368. 57,6. 5101. (1. 46״). £07168 61, 111 70036013 611118 11161־18

 0008130113 00113 7006 10161־])08113 1־6])6130101־. ?1־13 ])3113, (]030 1. 006־

:34411 72 .£001 136 

 לא לא 106 16,11
 י#

 לע לע ?30.2,24

 םש םש ?צ04. 15,25
 - * • % ז * 7

 -־(;: {)011111111 6111111 ^000)1)1113/ (11¥61*808 1111;611601;1ג8 11*1116111(611(} 1011! 11110

 111 11111. 00(11018-י1ג013. 111811.811111 11110118(} 3.7118^ 31%13(} 01110 111111 ,;6111(1

 11(16}) ,(^XXX ף 3׳£?61י1111111ע ןיגוז ב ןילמ ל (54311111 £) 2,13 .*0161 1)11

01111168 6X8111111 111 31 {)113-1)610 111)71 00111311 1^11111. 72 1111)118 6:118<}06צ 

 אבינ אב יכ ?881111. 96,13
 ןי 7

 אב אב 461־. 46,20
7 7 

 אב אב ?2006. 7,6
7 7 

 .א 001־!־ xתילע. ע ן1־. 01.6 .57,7 .368

 •תילג. ?1־1103, 01 7146101, 01300 10 תילג 100131001 .57,8 .368

 ^ *ל; 3. 738 1) 18,12 .461 1)1! 16111)£3 .1101 ,57,10 .€8?*

 ץ. 18. שערנ ^61: 468. 57,10.46ע. 18,12. 2,25 ורמאתו 73י46
 •ירמאתו); 105 6,26 ירמא חורלו; 8611161 שאונו: 1 83׳ומי 27,1 6^60

 "ךתקדצ (?3,111., {)1*. !11.111 ךתקדצ ומגג^*11 .57,12 .€8?>

 םורע. ?1*. 111. ¥10161111' 1111886 םורע. 1זבא״3 ע .58,7 .768>
 .י15. 673811111 1681 £311162

 .בבשמ־ ש 111613, {)1111010 (1130711100 03161 .58,12 .768>

 .ךצפח. 00111. 34 468. 55,3 *58,13 .768-

<768. 58,14. 11111. ¥14. 34 468. 40,5. 

 וריתסה־ ^173111611111111 (111 % ¥00311) 76110^3111111 681׳״ .59,2 .768>

 ,טפשנ 0{11111(}ן1168. ?346111 34 461*. 25,31 .51111 .59,4 .768>

 זס ד 111 51111. 0041018 1 47* 801*1660411 זמ 631 .די? .59 .468 34 .366?
 •ת

1 

 יוגה הז־,'467. 41,16 םעה תיראש; 43,10 חלש יננה; 52,20 דחא םיה

(051(]06 ?6768 , 000 ?1161)17, 6X850643407). 467. 52,21״ המא היישע 

 ־3 464515 1־6])04141 (]036 86־%01 ,6886 611411111^60771 4641115 10 17(1161?

 :צ ?05. ?132 (=? 15) 518 53564 135ע0046305 .40010084734 014117!)

 ץראה תאז; 408. 1,7 תושעל רמשל;51004106 ?35.? 133 33,4 .604?

 ;םישע ונהגא; 7,14 םרא הנהמ 7,9 .§6? 86771455111365:11 (16?=)

 םעה והסמריו; 1 8301. 12,3 יתחקל ימ. 7,17
 •) -) • י) -נ

 ,.ימיכ. ?37^001: חנ ימויכ; ?. ?355., ?151. 51304 .54,9 .368

 .ימ יכ 114^1100

 יהיו 34 06[>08) 22,28 .467 ;51,34 .467 = .5110 .54,16 .368

 ע70 השמ ואציו ןמו x04. 35,22 (051 43180? והיקזחל); ?. ?355. 34

 -השמ ואציו ןמ).~ילכ,ילכו (ילכב,ילכבו,ילכמ) 3516 37410010 004168 46

0168 6x84304: 17,40 .8310 1 .22,5 .604? .19,15 .£001 .35,22 .!פ 

 .(ילכב). 1 ?6§־. 6,7. 19,21 (ילבבו)/? ?6§• 12,14 518. 468. 54,16

 •(ילכב). 407. 48,11 (ילכמ). 18,4. 51,34. ?2605. 4,9 (ילכב) 66,20

 :x14ילכ 51 1 70031610 6 73646763? .20,15 .707? .8,17 2 105 .2 .9,1

 x061)40רצוי, שרח, ץפח 761 הרמה 86(101407, 6 01508[> ,10018 00101508 (1

 והיקזחל יהיו 11 ?37. 32,27 (הדמח ילכ); 2) 10 ?6714100 11570; 3) 51

 ןהכה רזעלאו השמ ואציו (31,13) 0801116 76780 3 11570 £0016707010

 ,ןג56418 411046050 1010071508 64 10 ?708310118? 10 (4 ;11571 511601 34

 .םיטרפה; ?8• 7,14 ןיכה)ילכ 00007714 6,5 .5.01.) 518 004[> 0181

 .םחל אלב. 0005 34 1 0,13 .55,2 .368 \

 -םכנזא. ?3^6305 51 £00 114673 ])08467101־1 10300 34 .55,3 .368

 .ךצפח 58,13; םהיתבשחמ,תובשחמ 161 10 684 4304001 14601 .414010

 םכשפנל 467. 6,16. ?3§6805 11006 (!00(1116 ;66,18 .65,2 .59,7

 העשפא 468. 27,4; םכשפנ 55,253״; ךנפנ 467. 5,17; 51 46684

 .וללמא 467. 14,2; ומלכהו 467. 14,3; תובשחמ 761. 1105. 4,12

 .ךלגרב ?2. 6,11, 05 ?108567, ?1111614. ע. 111;18 •467.18,11

 x600413״()1110466101 (ןילמ הי) <*ד101§ (6 .1401 .55,4 .368

 ד [א ])״> (צנבשמסז&נב^ע ^11811;1;1ג01י(1601111 :, 111

 \ ^ • • x0(1. 22,22הנע 2
 • • • הברמ ?67. 11,42

* 

 הברמל 468. 9,6
• • 

 הרקמ ?604. 23,11

 (810) השענו (?408.9,24השענו 115 10 ?. ?355.; גז?. ל)

 (810) הארת (?1 ?6?• 18,1 הארה 15 10 ?. ?355.)

 (810) אוהת (?467. 17,17 היהת 004., !ק. ל; היהת 15)

 [הרזמ 467. 31,10 3441407 10 15; 004. 2676]

 (810) ארקתו 467. 32 , 23 (004. 2076; 1]). ל)

 (810) איבת ?707. 1,10 (15 43180 הבאת)

 (?הולמ) הולמ ?707. 19,17 /

 (1. הסחמ) הסחמ 468. 28,17 (004. 2676)

 (1. היערמ) הערמ 468. 32,14 (004. 2616)

 (810) הוצמו 468. 5,5,4 (004. 2676)

 י (810) הארת ?30. 1,13
 15 51 ?.?355.ץמק, 5 54,1,4)ןיצמק ןילמ הכ ?034 הארת 34414:

 דלי ?ע0¥. 27,1 ז . ־•
 • 9 •י

 ןהכ 226011. 18,4
 דעו 36ע. 29,32

 #י 7

\ 

 ,דזה £001. 8,7
— 99 

 השמ 1)6111;. 15,2
•• 

 הלעה 135. 1,15

\ 



* 
/ 

013 
 4ם^0'1'^׳1י10^£8 081110^2.

\ 
 <768. 62,10. ולס ולס. ?3£6806 111 11110(^06 !׳61-1)0 ]3081;. ש. ?1(16■

 ^1וז 344110ש 6886. 71(1. 6(1 ־161׳. 47,6.

 <788. 63,6. םרכשאו. 111161-8111 9ס30!3ש ])1-110010 ב 1111886 11011 06

 ?£11ז6ח1ו1, 01101 ?610 כ 8 ]1111113 013,00 ])1־04604010 811, 00(110610 ]331)

 םרבשאו 16£606 (?1111161-, ?1081)601118 {). 20; 661§'61, 171־80111־1?
.[111)1160 4101 (414 •([ 

.1,9 34 .714 ..[1 .63,7 .768> 
 768 63,9. םאשניו םלטניו. 1111-11111(1116 63]3 (06(]06 ?61-0 1161011!

.344111110 .111 .[08[ (001-18[ 1(¥61-1 

 768. 63,10. ובצעו. ?3£6806 ]08]. ש. 344. ,

 768. 63, 10. םב םחלנ אוהו. 73? ]08]. ¥146100.10 4616]1ג1מ 6886

 ל^סש (64. ?6 1(3§-31-46): ןוהב אברק חינא אוהו; 10 ?. ?31)13.
 ׳וגו חינא אוה.

 768. 60,13. םוסכ. ?3]11. ?11). (10113 3) 6] 03§'. (10 ם) 61־383 800],

 768. 63,19. 1110. ול,ולו, (אל, אלו, אול) ?16163 1318. 11(1610 106!

 116130. 34 111011. 2,11; 10 8. ?31)1). 011314. 34 860. 17,18. ?סש.

 14,2, 116131•. 6] 011314. 11. 1. 43,1,1 (01)1 ערגנ ]1־0 עונב ?001. 20,

 ונל איה ]10 ונלאוה 708. 7).

 ג1מ1. ג11011. 2,11

 לאעמש ר

 ינעמש

 יהי

 ונמטשי

 זז עונב

 נ\1םב. ,168. 63,19

 לאעמשי ?60. 17,18 (׳שי)

 אתימ ?60. 23,13 (יתמ)

 ןבל ?60. 30,34 (׳ל)

 אתיטס ?60. 50,15 (ונמטשי)

 ףוסנ ?001. 20,3 (ונעונ)

1 
 ונתמ

 וב בש

 ברח

 ומכח

 ונלאוה

 םתייחה

 ץפח

 לכא

 11 לקוש

 1 םולשבא

 תבשהה

 אעראב ?סש. 14,2.(ץראב)
 ארבדמבו ?סש. 14,2 (רבדמב)

 םעלב ?סש. 22,29 (׳ב)
\ • * 

 אמיכח 860]. 32,29 (ומכח)

 עשוהי 708. 7,7 (׳הי)

 הילטק 704. 8,19 (יתגרה)
 ׳) ייחא 704. 13,23 (ותשא)

 הינומ 1 8. 14,30 (ללשמ)
 ליקתא 11 8. 18,12 (לקש)

 םולשבא 11 8. 19,7 (׳בא)
 התוכזבו 768. 48,18 (ךתקדצו)

 היב תטלש אל 768. 63,19 (םב תלשמ אל)
 אתשיב אתיח ?2. 14,15 (הער היח)

 ארבג 511. 2,11 (שיא)

 (עמשד ?8. 81,14 (עמש

 אסכעתמ אלו 105 6,1 (ישעכ)(2
 (היחור 106 16,4 (םכשפנ

 .ונאשי. ?16602 ?16. (000? 34 34,15)038003 4816]001 .64,5 .768

 .והלכאי; 63,15 לבזמ; 761-. 13,27 ךיפאג; 760 62,9 681 301010? 14610

 .םלש; 29,13 ינשרדת 22,11
• • # • 

 .ףצקת. ¥003168 !י!!}. 1)081. 111. 3(1(1 .64,8 .768>

768. 64,9. ¥1X1. 14,24 1)3 .1)71 :*01131:61 התיה. 
 ז ז 7 1

 .ךוללה. 7003168 ?16. 6] 83§-6806 ]08]. ש. 344 .64,10 .768

 תערק

 היח

 שיא

 ימע

 לוקש

 םכשפנ

 1) 0.ש0)1>. 1-6016 היתתא
 2) 136111 1?ן)5115 111 3. 3?1נ1נ• ?3 6611. 17; ?3 ע׳ןגמב. 14 ??ס!© אסעכ/ומ;

 אזנרתמ•

 .גמ ׳םצ 11וx711 31310111ינועפצ. 5*181 .59,5 .768

 ־0 ישעמו, (]004 10 8001]1ס103? .44,8 .760 = .5110 .59,6 .768

 מ סס ז6]6ז110ז, 16£6114001 68] ישעמל. 114601 1001 604610 01-4106 83013

 -ז311 ]0016000 101110 זסל ׳7.ן׳10ך׳9׳?/](,)';, ¥. !14 768. 5,29) ]330? *11661)

 דוי ביתכ אי ישעמ).) 51,1,3 .1 ?51 366101018? 161118? 10 •430101

 .x6001: 768. 59,6ישעמ,ישעמל,ישעמב 00460168 10 704 11161-301 6

 .ז. 1,16 יטפשמ (ישעמל); 760. 44,8 (ישעמב); 11 ?30. 7634,25

 .ש. 8,7 (ישעמב); 92,5 (ישעמב); 107,24. 1 11, 2.7. 118'83117?

 ־. 1,16. 44,8 ה 10 י ש0!3!0ש 681.-51]. 34 761־. 761:1,16-.138,8

 . דויב שילב די! ✓ ׳ ׳ * י ׳

 ש. 0041018 68] 000146013118:.?36]10ס11 601ש 31118 91109116 5110018

 :ישעמ 636601
1 / > 

 ס4106ש 1מ1]1-688001 [תכ 4616040ש 681], 004..1 .¥ ,7,2 .030110 (1

 .מ 19*, ? 73 (?01. 69*), 004. ?161. ?3060?01631. 114, 004. 0138801־

?8060?. 7; 

 ;־60. 4,2, ¥. 004. ? 19% 004. ש388. ?8060? 617? (2

 .ס4106ש 1ש]06880ש [תכ 4616ס40ש 681], 1004 .¥ ,5,5 .0661? (3

?161., ?8060?. 1 14, 004. 01388. ?8060? 7; , . 

 ךיתעבצא ישעמ חנדמל :'19 ? 0041018 .5110 10 .8,4 .8360? (4

 ה תכ רעמל וי תכ ]00 רעמל וי 16§-6040ש 681 רעמלו י.(0046\ ? 19*

 ' .([ישעמ] 6. 1. 0010013108 8691111110

 ז. ?108661־, ?101. ]. 131) 6360 16§00100:) *19 ? 0041018 ?51 10

 .השעמ דמל,ןוא ישעמ םהישעמ עמל

 ףשנב. ב 10 004106 ססססכ 11161-36 81ש1111ש0ש 681,ססש.59,10 .768
 ־־•־ • . ׳ , ־׳ ״ 9 1

 .:X11 07388101* 13013 811וף ׳ץןס^דן ])081671071, 86(1 11131

768. 59,10. 11. 12. ¥003168 1*11)61•. 1X13X111 76061111 3(1(11136 811111 

 6\06]!0 86§01 ]01001 !ס ךדגנ <!004 ש3001 30119036 4666100. (47,15
 % י 1

_ # 

 ודגנ 86£01 ?16. 038003 46161010 681).

 768. 59,15. 5110. = 230630. 10,5 (?. 217''). ?346ש 006136
 • ׳ * * 9

 61 סש. 52, 0181 9004 ]00 ןיכש ?ססוז. 23,2 10 004106 681 ןיכס (0011? 5101.

 34 4,4 [ונדעסי]; 11,11 [חפסו]).

 768. 59,16. עשותו. 5136]306 3 ]081. ש. ]00?80!11ש 681. עשותו

 ]01ש0ש 511103 ?01886 ?316306 ¥003118 (000 ?316 . 608¥6) 61 0380036

 ¥68!1§13 1ם?03 ש 111603ש 461000810301. <300? 768. 63,5 יל עשותו (]0.

 ש. 5111'61).

\ 

 נ✓
0 

 768. 59,17. ליעמכ• כ ]0. ש. 636011 ?316306 61 ?36. 61 ?16.
_ * ^ / 

 768. 60,4. הנמאת. ?3^6806 81 ?316306 ?16. ]081. ש. 344.

 768. 60,7. ראפא. ?31062 ?16. 60380ש. ?316306 ?36. ]01013 30
 ► 8ד 2 ־£ ^ י '7׳־ ׳־ ־

 ן08167נ071 ש&מט 1מ £0׳ש62 ש11^1ן1ש 811, 1110671:11111 681.
•0• 4 

 768. 60,11.וחתפו. 714.34 48,8.

?2606. 46,3. 768. 60,14. 51; 

 768. 60,16. דישו ]081. ש. 10 דשו ש01310ש. 004. ? 132 (=? 15)

 51].: דשו גדמ; 004. ?161. ?8060?01631. 102 51].:ירק דשו לבב.

 768. 60,18. 51ש. ?34610 34 760. 33,10 (?. 93*׳); ?. ?366. 34
/ * 

 768. 60.106 3 7,4.—עמשי 460168, עמשיו 860161:?צ. 23,13 ורמשת

 (]01ש0 1000 10 0000004301118 ?3180 31?60!00 1 83ש. 1,13, 061 עמשי) ;

.36? .26,13 . 19,9 .2606? .33,10 .6,7 .780 .65,19 .60,18 .768 

 2,14.106 37,4 םבקעי (? 93' בקעי); 5;66. 6,7 םיאיבנ םגו; עמשייו

,.30,27 .30? 11 

 763. 62,9. 51ש. (?. 49'). 714. 34 5 2,11.

\ 



 11>?0׳1)ג׳110?£8 08111010.
 י׳1+

 יונע; 6. ?355. 13180 ימע); ?5. 59,14 'אה יספאל; ?65. 9,24.

 ?83,101. 50,4 ץראה לאו; ?3. 136,6. 1*011. 10,32.

 ־ ?70 ץראה לא 2. 2356. 11356111,:

 * לארשי ינב לא רבד

 י765• 64,11. קפאתת. ¥003118 111130116 (61 235. 61 ?15.) פ 11161-36
61'383 681. 

 ןענכ ץראה

 .ןענכ ץראה 16?1107 1*11111 :681 131811111 411510 70001! 06})00|) 000

 .ן)11: לארשי ינב תא וצ!311161111110 761-8118 ,34,2

?1118 864601111 80§'10 6X81310388073 216 ,16084070? .8 40061 ,6־ 

 .ד13, 1.1, ע. 341 (0301107. 61?נ!8. 1876): ץראה התבשו 267§03
 יזג* 9

 שי ינב לא רבד) 61 ץראה םחלמ 1*100. 15,19' 11!11101 761-8118) 25,2

861061 16^1101117. 

 .־ 36). 2,12. ומזע. 03?68ס5 !081. 01. 344., 7. 34 4 7,6.,

 .ש. ¥14. 34 468 . 057,6 .2,13 .(36

 דילי־םא. 03?68ס5. 00111. 3,24 עיגי־תא; 36,21 .2,14 .■(■36 .
 * י

 .ידוהי־תא; 2305. 11,3 תללי לוק

 . ךל־המ. 03ש64 43§־0883111ש .2,18 .*36

 .דובעא• ר 3 0135807613 10 ד 01111311101 .2,20 .(36

 .הירכנ• נ ע71010 ?30162 57676 71461117 53501886 .2,21 .(36

36). 2,24. 010. = 005135 0010. 115. — 467. 37,19 10 004106 
 ״. * * ׳.'^ ' ־~ * י

 .ייאו, 16?1107 היאו. 0ש. 34 467 807151107 0138307301 53110 000173

 .״) 53561 םכיאיבנ ויאו98 .1) 36,29

 .םהיאיבנו םהינהכ. 0!., 7. 34 468. 10,24 .2,26 .(36

 רסומ1!. ¥37 !71שס10 {)000118 400508 (<{036 3446043 .2,30 .(36

80111) 17711010 13011110, 461046 738073 46161010 681. 

 םכאיבנו. 404 111673 344113 681 !081 ן>08110ש 7003118 .2,30 .(36
 . ׳ ו

 .מסש. 0011?. 0161. 11,9 יבשיבו 018,(111. 8,(1 0168. 81£10,13

 .ש. 138,<16ש 3י(1 £2. 25,7. 28,13, 0<511]811 עסש. 54 51 .2£4 .*/076

 .וענמיו. ?ז. ש.11111; ׳מיו .3(3 .*/076

 ש. ׳וב יה ןיבתכ כ. 0346ש 005135 ?סש. 112, 0051 .3,7 .(36

 ש38801-3ש ״ x173 01הדיצ (<!004 681 7003501010 710681 ש001 ן>7!ש 010) ״ 6

 ."ןמחנ רד ׳תגולפ" 6886 17341107. 00462 2151. ?80501015. 66 (173£ש

 ־״״ס־־ 036.),דדיצ יל הדוצו יעדרהנלו אברעמל10) :27,3 .660 34 (.660
 ,י 7

 ןירוק ןכו תכ הדיצ יארוסלו, ןירוק דיצ כתכ; 004. 3151. ?805. 81

 בתכ לע צקמב ינולפו רק דיצ תכ הדיצ הנדמלו רעמל :.1.1 (.60131?)

 יירקב ןיוושו• > ׳י
0388073 000 681 0716013118: 

 -אראו, 16§י001 האראו (7. 1041 80715001 0710013168 1 7,2 . 408 (1

0601 110{*7688001, 004. 3 1 9", 004. 0 79, 004. 761. 0614605611011); 

 -איבאו, 16?001 האיבאו (7. 1041 80715001 .071601 24,8 .408 (2

 ;("שץ>7., 004. 3 119 0610

 -הערה 807151107, ערה 1681 014010!) .235 .004 10 18,10 .467 (3

 ןנ5. !081., 76108) 3016ש 5300 7053561?) 84 .80501? .3151 00462 ;107

 ש.*: הערה השעו הנדמלו, ןירוק ערה תכ הערה השעו רעמל0 10
 ז ׳י 7 7(.

 (יריק ןכו תכ
 :ש. = 467. 50,4. 4061 3,2. המהה םימיב 0007168 .3,16 .(36

 .שקובי; 4061 3,2. 4,1. 2305. 8,23 20 .50,4 .5,18 .18 .3,16 .467

 .אשו־־אדאשו) םהה םימיב.—3. 2355•) 10013 0616718 ;13,15 .05?

 .׳ה) 600ש67301 0ש1880 467. 50,20 ; 34 5>0ש) 10008 0010 3 . 467 34

 המהה 400460168 000077676 1734001: 0010 13 .65? .14,15 .467 . 9,7

 .?ש040 3113118 (000 467. 50,20), !!73616763 ?סש. 9,7. 11 ?6 10018

18,4 . 467. 14,15 . 2305. 14,15.—0388073 0041018 681 0716013118, 

 אלל (אללו) 011460168 : 468. 65,1 518. 008. 2,25. .001 .65,1 .368

 .^.ש. 6,13. 105 2 6,2 . 3 . 39,16 . 0 ?37. 15,3 167. 1146111 1001 10 3

 ,עב •לש יתשרדנד מדקי <!004 10 004106 3441107 — .26 105 34 .2355

 .ולאש אולל, 864 ינושקב אלל 807151 65,1 .468 016031^81

 .םינבלה־לע. ?315305 ?15. !081.10. 344 .65,3 .368

 ;הלא• ל 53561 ?315305, ססס ?315 . 57676. ¥14. 468 .65,5 .368

 ,״. 49,15״. 467. 6,29. 30,4. 02. 11,2. 035. 2,6. ?49,12108567

 .ש61 (035. 2,6) 000077676 !860131 000131100601!! 11300 109 .([ .0101611

 ' - .םכיתבא. ¥14. 34 468. 10,13 .65,7 .368

 .־לע (10173 ע ?x10 315םקיח־לע. ?7101001 1011 10 16 .65,7 .368

 X 03716 461613ש 6886), 10 11137?. ק לא. 2000 00. 673806 7146107 .15?

 .*ע ע0816ע10ע ש3שס8 111 ע ש111;ג71 ,681

 .ךסממ. 5^11 ןנזסגזס .11(65 .1168

 ש&מס 1ס ,*x11ך14. רבשמו. ?3,1;1ש0]ב ]3081)61101*1, ט1 71(65161 .768*
 \ ' ׳

 .־6 ש26101310111
. 

 .אלו. ¥37 8106 805653. 00111. 65,22 ועטי אלו .65,20 .368

 קx01411). 06 4000010! 1101ובשי (!00010ש 10173 ¥37 6 .65,22 .368
 * • ־4

714. 34 468. 38,9. 
 ^ • י #

 ש. = 0161*. 23,28. 111 ]\1ש. ^(1 0161*. 29,10 עעס1\[ .2(66 .768*

 ;אולה ?111610 16016 תאלמ. 11<16ש 1001 111 5. 2,9,131). 81(1 עסש. 11

 .ירבד 11*6(160168: עסש. 11,23. 11 881111. 19,44. 126£—.6 .26£ 1

 אולה; 23,28 23,29 .1,12 .*0161 .66,2 .55,12 .0168 .17,1 .6,12

 .וב ב איבנה; 29,10 אולה (16?. תאלמ); 400. 4,2.105 29,22

 .־רשב. ?315305 ?15. 67380ש, 7. 34 10,27 .66,17 .368

 .םיוללר. ¥14. 34 10,13 .66,21 .368

 .ש. 000 בא 46681 !ס 0. ?0355 .66,24 .368
1 * 

 ןונמ ?707. 29,21
 ןודנ 0 83ש. 19,10

 ןואס 468. 9,4

 ןניע
 ןוחתפ (?02. 16,63. 29,21)

 ןונצ
 ןולק 468. 22,18

 ןוזר 1 ?6?. 11,23
 ־ ןוירש 1 83ש. 17,38

 ןוחת ?8. 59,6

 x. 33,19ןוחא 0

 ןוחב 467. 6,27

 ןוחג 067.11,42

 ןוארד 468. 66,24
 ןוירה 0015 4,13

 ןוירהמו 008. 9,11
 ןונח 468. 30,19
 ןוחט ?57. 5,13
 ןוחי 0601. 28,50

 ןוילכ 468. 10,22
 ןושיל ?05. 5,11

 .־. 1,3. 0ש. ¥14 . 34 408. 4617,1

 .ישעמל• ¥14. 34 463. 59,6 .1,16 .(36
 ״ןיגוז וי״, 100430107 ?¥. 06681 ץראה םעה .001 .1,18 (36

 -.(ץראה ןיכסנ ןידחימ ןיגוז וי) 11 .01.1 .355? .0 .7 ,45,16 .5665

 ׳אה תרבכ; ?׳אה לא; 404. 2,2 35,16 .34,30 .24,3 .26 1 00

 .x8161: 0x04זה יבשיל (113 0. ?355.; 76016, סיגש ׳אה בשויל 513 0

 ;׳אה תוכלממה לכ; 467. 1,18 ׳אה םעלו 25,26 .467 ;(15 .4,12

 ׳אה תולדמו (0. 0355. 13180 30671101 11 ?62;. 25,12, 051 916
 1 •?לדמו [(!״04 513 76!671107, 7. 467. 40,7]); 20!5• 2,3 ׳אה יינע (16



 ־ ׳ *

1 

 ־ ־׳־־

 ***י
*4 

 •4ע307.\1301!ח!!8 091110,0:. 015

( 

 ז/ס". 7,2. םש תארקו. 8196 ¥9666ן5£. 0011?. 19,2.

 ;(*ז/ס". 7,9. 1111. (1. 6ןל• 0011?. ¥ש. !14 467. 23,23 (?. 79

 ל, 001111111 £919. 206.65 .?) 3,8 .(11!!!

 ז/ס־. 7,9. בנגה. ?5111 6? 9411. 111912:. ]5081;. 111. 94(1.

 -¥988079 11011 681 ?9-ז/ס". 7,22. 1111. = 00111911 111111. 126.

 -בשי 801־1611111, יבשי 16?99? (7. 111 01-161119168 1,21 .4114 (1 :109109^6

 .ש!>7688919; 004. 2 19*; 004. 2 80, ?01. 13*); 2) 1226011 4106111

 יתישעו 19 004106 296. 681 61 £1־1 61 £1616. 16,59

 ז/?!־. 7,27. ¥111. = 22. 40,4; 006196 £11111. 92.

 .ז/ס". 8,4. ¥111. ,דוהי רמא הכ <1119161־ 111 1161־0 461־6111196: 8,4

13,13. 26,4. 34,2. 2960 9411019110 46681111 2. 2966. 

 ,אלו בושי. 00^1*. 841101;. *1(1 .168. 47,12 61; ?1118^61 .8,4 .'7767

£1111611;. X^011 111 !3;61ו^1^ 8,(111. 1. — 801161)3, 1146ע36 *1 טב8880עX61- 

111111 111111;311118 681. 
 ♦ ^ י '

 ז/ס־. 8,7. ־תא• 86?01 ])081671071 11191111 9441111111.

 ז/ס־. 8,9. ¥111. ,דוהי רבדב (!1119(111168: 11 ?91. 30,12. 461. 8,9.

 1 26?. 20,35. 1 89111. 3,21. ?891111. 33,6; ])196161־69 1161*1116 [86־

 !)?168] 60 09])1?6, (!1104 9?11 46 |ק1 לחא איבנ (1 26?. 13,11), 11110 61-

 06!40 1000: ייי רבדב והתמיו (13,26). 1146111 1001 19 2. 2966. 94

 461־. 8,9.

 ז/ס־. 8,18. ¥ש. ?1־0 םכית1בשוממ (267. 23,17) 19 2. 2966. 94

 267. 23,21, 22. 36,25, ¥1806])'?6 69-1,9ש1ש ?. 22'׳ (20646166119

 1808) 9??61־?9ז םכיתובשומ לבב (267. 23,21). ¥933019 68? 0001469-

 19118: 1) 0046צ 2161.15069?. 77 (?691. 761..46?}׳]51.) 94 267. 23,21

 םכיתבשומ 69661 19 ¥!>.: עטב ח, 19 ¥19.: גמהמ ןוהנמיסו עטב ח

 ,(460.8,18)יתיגילבמ ,(112.15,16)היתורהה, (810)םכיתבשוממ שולת

 ',(1?91־. 15,13)הנשארבמל ,(22.44,6)םביתובעות ,(22.36,25)םכילולג

 אתלמ אדה ערפ יטופ חתמו ,(0991.6,5)םהש ,(299.5,17)ךתיבזבנו

 ן יתרת ברעמו; 2) 19 004106 296. םכילולג 22. 36 61 םביתובעות 22.

 44 918111!>6069 900691919 909 696691. — שגלית 19 שולת גמהמ 001־־

- .681 694919?71 

 ז/ס־. 8,20. הלכ. 10069198 £?91־9 9181 ])99191919 091־7919 909 681.
* 

.861711 909 1169906 9916 91193 ¥61069 

 ז/ס•. 9,19. ¥19. = 461־. 29,22 (?. 87*).
^ . 

 ז/ס־. 9,21. המדאה.־ 21 490 01706111 61 ק 111679 !>031. 19. 944.

 ז/ס־. 10,2. תותאמו. ¥97 00!). ]}679ו111<]99 19999 94411919.
% ^ \ 

 ז/ס־. 10,5. המה. 08?68ס6 19 מ 111679 6798919. 009?. 10,2 המהמ.

 ז/ס־. 10,5. אלו. ¥97 00]). ])051671071, 864 91111(]119 19999 944.

 ז/ס־. 10,8. רסומ 490460168 ])91690691919 : 463. 53,5 . 467. 10,8.

 30,14. 106 1 2,18 . 20,3. ?707. 1,3. 1,8 עמש; 4,1. 7,22. 15,5.

 15,33 הונע־, 13,1 ץל (16?. ץלו); !9־9616769 09191698 10018 (]91698

.30 .467 94 .2966 .2 19 294619 .91197^86 41719919 901969 

 ז/ס־. 10,19. ונאשאו. 29?68011 19 £99 111679 6798991 681, 91 468.

 27,3 הנקשא; 40,19 ונעקרי; 62,2 ונבקי; 596!>0 19 7006 ונממ. 29-

 ?6806 76)1671197 468. 14,25 ונסובא; 17,10 ונערזת, 22,21 ונק!הא,

 28,4 הנעלבי; 46,7 ונעישרי; 63,14 ונחינת. 009?. 94 £2. 32,7 61

 !י 111801*, £1מ1611;. ]). 105.

.1 .11111 $ 11^00111 .?0011 .11111 .10,19 .'7767 

 '76?. 10,22. 51111. האב 1111(160168: 0611. 29,6. 37,25.1 8. 25,19.
7 17 

 468. 66,18 . 467. 10,22 . 409. 1,3. ¥106. 4,8 (האבו). 2906. 14,18.

— * 

 .המהה ׳דמל, םהה םימיב ׳עמל) 960909 ¥19) 7685919(991 19410691 .7

19 004101698 2161. 18069?. 48 61 84. 

 .ז/6?״. 4,6. ¥19. = 6,19. איבמ יכנא (!99167: 4,6. 6,19. 32,42

 ססב 89)567790996919 631, 0919 איבמ יכנא 9181 618 (]9911907 .51,64

 .(ד :.([¥ 6,19) .2966 .2 19 46681 949019110 0960 .00097791 909 10018

 ׳)". 4,8. ¥!>. דצ• 009?. 467. 38,25. (^904 061?61־ 4600410619
 דמח םרפ 1£ [1859], ן. 69 8<!<1.) 19 61־1־x11 (7. 076בל 696676 41 .296

 ־991 19 20118067. 467 61469180669?061 .7) 696911 111691?071 _ 1936671?

 -ן. 676). 00*^ 2161. 18069 ,[1874] ££¥111 .0686118011 .691?1907

 יפר גב אילבבל , 19 :69661 .<!¥ 19 23,6 .069 94 (.69191?) *42 .916?

 תמצע ,(0. 23,6)ורבק מי0ו אילבבל יפר גב ונממ(26,16 .0), :.¥19

 ימע(x. 1,9וסמה ,(£. 31,49)דקפנ ,^. 14,12)לדח י(2(01.1,28),

 וקזח ,(18.7,8)שרחת ,(494.21,1)עבשנ ,(01.2,36)הבגש(12.20,23),

 קוחר ,(467.38,25)דחכת לא ,(467.4,8)ורגח ,(112.6,1)רצ(59,9 .468,
 * \ ״• %

 קחרה ,(?8.2,3)הקתננ ,(468.64,6)תרתסה ,(468.59,11)הקחר ,(1.קחר

 בישהל ,(106 22,17) םירמאה ,(106 21,14) ורמאיו ,(?8. 103,12)

 אירקב ונממ לכ לארשי ץרא ינבלו :(0?97.29,10)בשיו ,(287.10,14)
 רקו תכ שגד. ¥98807619, (!91 0716919168 9 6 000146919116 98 46 7006

 -ונממ ££10 10018 4185691176 911, 199199) ££0 9119111. ט?67(!96 99

196798 ?91898 681: 76798 17941197 19 004106 296009100. 20018 91040 

 .ש. 13,31. 19 004. £92161 61 3,22 .669 466691 9441 19949118

 ־0])6. ]>7107.) 94 4 94. 21,1 11960 9490199197 19 ¥!>.:1([) 94 .?18069

 נדמל איבנב ט, 19 ¥ש.:ורגח רצ וקזח שרחת עבשנ םיאיבנב ט ונממ
 -ל יאהנדמל תרתסה הקחר קהר דחכת. 061679ש 009?.?1־016?0ש699 071

 ״ _ .39 .38 .<! ,.1681 .¥61 19 1109
 .ש. (?. 57ל. 294691־94 ¥91. 1,6 (?. 220). ¥2 .4,29 .■(46

 ש. 94 (ןיגוז ר) £9:944991 006196 11667 61 19,16 .707? 94 .2966

 .(הדשו 267. 25,34;ידזעו 0 89ש. 1,212

 ־6?. 4,30. ךופב. ¥!>., 7. 94 465. 10.24 . 004 . 2161.18069?. 448
 .¥ן.:תכ ךיפב נדמל, 0?. ?198667, 2191611. ע. 131

 .ל של ןכל, 7. 94 468. 10,24 :.([¥ .5,2 .(■46

 -x165 460168 8196 ¥97 19 7911019118 4676םתא 86 .¥19 .5,3 .•(46

111196: 5,3.7,19.13,21.23,2. 3. 25,18.27,4.8. 21.29,21.32,23. 

 ש 100119 2. 2966. 94 46.23,3!1 .44,21 .41,6 .35,4 .34,16 .33

 ז/*??". 5,7. 26. ¥ש. (?. 58*׳. 59*). ¥14. 94' 468. 4,4. ,
 .ז/6י". 5,21. וארי• ^179ש691991 7606911 91999 76907919ש

 -הצע. 0716919168 הצע 80711)81386 179499197, 009?. ?198 .6,6 .(46

661, 2191611. !>. 125. 
 ש. 009?. 006196 £919. 19 (961 468991: ריקהכ 467.¥ .6,7 .-(16

 .־6,7; רויככ 2906. 12,6; ןרתכ 468. 30,17); ¥91. 0041018 94 22

 .(*ל 61 003. 3,1 (?. 180*160 .?) 35,15

 .״. 6,10. ¥19. = 008. 4618,5
 ,.םכשפנל; 6,19 םתובשחמ• 09?68ס6 ]>081. 91. 944 .6,16 .•(46

7. 94 468. 55,3. 

 .ש. ¥14. 94 468. ¥3,15 .6,29 .■(46

 ן ן יאהתמל ן10516ז101■!, 56(1 411*1(1114 1441111 4(11114 8110*.

 2) 9,60890,77, 94081,6156 ק• 27: <<ס16 948. 318 6(1. 30018. ,סס 1517 84*

 ס!6,51,11,9;60,1,6;56 4008 ססז ןיגוז ׳ה, נ*־־* 348 ןיצמקו *״8 ״09 ־481* 948

 הדשו 009 ידשו ״1081; 948 68419. 669608,610860 5*68* 4״68 90ז*, ״0 76611168 948

 אקלחב ^ 201011611 £!1!הדשו £6^£>>•

4 



 ספתדס^.

 ול, 738073 111 ,יל 100131100. .13,11 .-(16

 .'׳ ' 361. 13,21. 51ש. ססמ!1. 34 ־168 . 33,13

 תחנש. 801161)3. 738073 (11886010 ]1081671071 ש3מ11 .13,25 .•361

 .(־111 111 6X6111^113 1111^163818)X01ע011010ש 80ןז3 ח 3(11111010 681: תחלש (6

 -ש3 תעמש 1)61־1־31־0 3(11111)6101 10 ]>0001311000 10783 10 6)1-61(311130111?

 .תחכש ־165. 17,10: תעשפ ־161־. 3,13; תעדי ־161־ .0001 ,100103^(1

 ט8501*, £1111611;. ן. 75 ((!111 1. 1. 64 ]3. 93 ג411. *761*. 113,25? ;50,24

 .(תחכש !מ תורכש ת1111^41ג111 6886 !1011 ¥1414

 .יחטבתו. 10113 0116111 01111611 ?11). 6135010 651, 0001' .13,25 .361

34 468.34,15. 

 .ץראב ן613011(!03 10300 10 ץראל 1001310ש .14,2 .361

 .ש.־= 23011. 4,1. שיאכ 710168: £001. 14,15. ־10(511 .14,9 .361

6,16. 20,1. 8. 11. 1 8310. 11,7. 11 8310. 19,15. 468. 42,13. 

66,13. 461. 6,23. 50,42. 14,9. 23,9. 23011. 4,1. ?8. 38,15. 

 ץ. 6,11. 24,34. 881. 3,1. 8611. 7,2. 8,1. 14360 340013110 1046681?

10 8. 831)1).—861061 6x8131 8,21 .404 :שיאכ. 
7 

 361. 14,17. הלילו םמוי, (!036 70036013 1)000118 1310 108110013

 61301, 1038501613 (ג) 111 סמייו הליל ש013¥11. ־

 361. 14,17. 51ש. ¥!§•1011 61 ([0311001 76163 86ש61 00ת10ת§;00107
% ^ § 

 ססש לאו, 0616118 10018 3111606411 לא:

 ווב לאקזחיו םיבלמ לכו 400608 10018;14 .2,13 .8816 .13,12 .07^

6X061)113:186^. 2,28 העומשהו; 82606. 7,7 הריפצה (1?.:םב טב ל). 

 .ש 10 8. 8366. 14. 1. 15, 2, £3463

 .(םהלא. ל [11. !0.6 ש 0011־601010 (301606411 עמשא .11,11 .361

 דעב. 8011 תעב. .11,14 .361
 • * י

 ש. תפ בכ ןמ דח המר המ, 1. 6. המ 64 המר ן31ד10־11 .11,15
 ח ¥61 ע 86(11114111', ¥10168 518 5^56114 80§*ס1. 113,60 118 {1111 ]0 10008 008 461
1113.8801*11 3])61,46 684 115611611818 (0001(161143118)011111 3]311(1 £35^1011108 

 ־ המ 64 המ מ01111מ1 814 (118011111611. — 11311(13114111־ 1001 ¥1£1ט11146141
 ״. 68*41 64

 •+ / ידידיל המ 161*. 11,15
 םאנ המ 03§י. 1י9 (00(1. £3ש62)

• • 

 ידובב המ ?8. 4,3
* % • 

 ץאנ המ ?8. 10,13
 • •• / ירדנ רב המ ?!•07. 31,2

 היה המ ?67. 5,1 (רכז)
 ינא ?

 אשת אל המו 106 7,21
 הוה־־המ £06. 2,22

* • • + 

 םדאה המ £06. 2,12
 ** ׳

 x. 32,1היה־המ 8
# 

 •י 7 היה־המ 81. 32,23
# 

 לוק המ 1 8. 4,6
 1 .. ל

 לוק המ 18. 4,14
 היה המ 1 8. 4,16
 היה המ 11 8. 1,4
 לוק המו 18. 15.14
 םג המו 1 £. 14.14

 טפשמ המ 11 £. 1,7
 ״•״ 7 תושעל המו 11 £. 4.14

 ׳א לא 6611. 21,16.

 'ת לא ?8. 105,15. 1 ?3ז. 16,22

 ׳ה לא ?8. 25,7 (־רכזת לא 79,8)
 ׳ה לא £81*. 9,12
 'י לא 1 £6£. 20,11.161*. 9,22 518

 ׳ת לא טסט ז6|)6ז14ט1*
 'ת לא ?1*0¥. 1,15

 'ת לא 161*. 42,19

 'ת לא עזט1ט. 14,42

 ׳ת לא 05. 13, ?1*0¥. 23,31
 ׳ת לא 308. 9,1
 ׳ת לא ?8. 32,9
 ׳א לא ?8. 25,2. 31,2. 18. 71,1
 \ ׳ ׳ת לא 161*. 16,5. 05.** 13. ?1י0¥.

27,10 .23,10 .4,14 

 'י לא 11011 76ן)67£07

 ׳ת לא ?5. 27,9. 102,3. 119,19.
.143,7 

 ׳ת לא ?3. 38,22. 71,9.18. 119,8
 ׳ת לא ?8. 119,31.
 ׳י לא ?8. 35,19
 ׳ת לא 407. 22,10. 10. 1,10
 # ׳ ׳ת לא ?סט!. 9.4. ־167. 1,7. ?707.

 הארא לאו £100. 11,15
 ועגת לאו £טש. 16,26

 רוכזת לאו 11 83ש. 19,20
 ונתת לאו 468. 62,7

 ללהתי לאו 467. 9,22
 הנימדת לאו 467. 14.17

 ךלת לאו 467. 16,5
 ואבת לאו 008. 4,15 *
 ולעת לאו 008. 4,15
 ארת ,לאו 0634. 12

 חמשת לאו 0634. 12
 ויהת לאו ?2306. 1,4

 השונא לאו 467. 17.18
 אובת לאו ?8. 143,2

 ואבי לאו ?3. 69,28
 רתסת לאו ?8. 69,18

 1• ; - ׳

\ 

 ינבזעת לאו ?8. 27.9
 ינשיבת לאו ?8. 119,116
 וחמשי לאו ?8. 35,24
 וכבת לאו £06. 8.9

 ' רמאת לאו £06. 5,5
.010 3,28 

 ׳ת לא £06. 7,16. ?707. 3,7 610.
 ׳ת לא 12,9
 'ת לא טסט 76ן>67!107

 יהת לאו £06. 7,17
 ולכאת לאו £316. 4,16
 ותשת לאו £516. 4,16

 טסמ 67 00101 ק31־10 6ומ6מ4313 681: 1) הנימדת לא, 340013110 0360

 ,.ט ?x81301 1£366 .? 1,4 .2306 (2 ;161118ואבי לא, ותשת לא טסמ 6

 ויהת לא, סטש 46 600 636601 .36? .004 ,0002:61108 ,.51301 .161?

 י

 וכת המ 468. 1,5 היה המ £06. 7,10
 • •• ׳

 םהל המ 467. 8,9
7 

 161*. 16,10. רבד המ (11ן). 0041018 בכ), 0!ט1 100118 510 0ט111411טץ,

 84101*1 טע 1ט 111ט. {14 161*. 22,8 (5 77*: דיגת 1)081 רכת).
/ 

 1מ ?. £366. 34 £704. 32,1 (ןיחתפו דכ המו המ) 468001 1 8.

 4,16,11 8. 1,4,ינא; 34400107 408. 7,25 ונתרכע המ (13180), 408.

 5,4 תושעל המ (13180), 467. 16,10 רבד המ.

 46ז. 11,20. הארא. 05346]35 ?3,15. 115. ןתזט&ס ש8טט1 40501111*.

 <76?. 11,22. םיררחבה. 1415131*108., (!111 ן31*11טטתב ¥3¥ 01ט18013,1? 80

 1ן>80 סס!*ז0צ11.

 <76?. 12,1. ךרד.1סס0מ1ט סטזס!. 00מ5 14,6 רדמע; 21,10 יתמש;

 ג4מ. ט4 £2005. 22,12.
 767*. 12,2. ג1ש. (5 67*). ¥14. 34 108. 48,7. י

 767*. 12,4. התפס. £31ט02 ס 1110130 ןט־טמטמב ס5ס10ט1 ¥1401111*1ט1880.

 767״. 12,4: \1טו. (5 661). 00ם£ 34 108. 19,6. 1מ 1151*0 005135

 שילר 108. 30,6 (¥]). ל)
 דכנ ר 108. 14,22
 רענו 40ז. 51,22 (11?; לז)

 אלפר 108. 29,14 (1\1ן). ל)
 םדקו ?3* 139,5

 {עמדו 60מ. 1,24

 4ט046011ט ¥00351113 40811ט1:

 האר £05. 4.8
7 

 שיאו £316. 1.8
7 

 הרמשאו ?8. 119,55
7 

 אמגו 408. 35,7
 בהו £0ש. 21.14

7 

 םרכו £0ש. 16.14
 חאו 61 שמרו 600 טסט ]>07110001, 0001 861061 00007731 חאו ?707.

 17,17 (7. 006136 £טש. 47), 800161 שמרו 008. 2,20.
 361. 12,11. הטש 3 ש38307613 , 01 7146107, 1מ המש 00776010ש,

 ([1104 7076סש 167 (51[). נ) 16^1107 : 465. 23,13 , 467. 12,1 1, המשו

.13,16 .407 

.49,22 .408 34 .0001 .5110 .12,16 .361 

 361. 13,2. ךינתמ (?316. ?36., £31062 ?36.) 7606011 111300 10

 ינתמ (£31002 ?36. 61 ?16.) 0ש0ס431סש (0001. 13,1. 4).



017 
* 

 -4ם^01י^׳1י10נ!?מ8 סמזויזס^מ.

 _התהא 81״61143¥11 61 ק1־0 8;11<6ן111 !16061111! 11! ינא (8£6ג.0) ^^מג0}1 80ז1

!1811. 113,(16111 10311118 *161-. 40,4 ¥0031)1113 01111853 3(1(11(111. 

 ־. 17,18. !״].=1126011. 20,15. איבה 001168: .6611. 18,19^

 •ונתואו (%.ונתוא); 11 831״. 17"14. ,168.1,13 ופיסות 6,23 .6111(1

 .י• 17,18 ושנת (3<1 112. 20 !•6016: ושובי); 17,24. £2. 10120,15'

£11111 3,15. 11(161111001 111 5. 11361!). 3(] 468. 1; £2. 20. 

 ;מ• ^461״ 34 21,14. 43,12. 50,32. 401. 1111,14 '27'17
 .־. x108 100118 681 46149,27־. 21. 46186 34 .(1(£31 .£

 זי 18ו11• 51!י• רצוי 161• 111 !״•01)116118: םכילע 461•־. 18,11;ומכו76'
 ,יבנ 4111. 7,1. (,)!136 3411013110 (]1114 81§'״111061, ״88010 ,41,25 .488

 .״6(1116 34 86ת1)1״ע3111 ])161131״ "8*[״6 34 (1816011¥31" ע61־11״631 011111

 רצוי 461•• 19,1 !ק. 63661:ייננב ג. 4^
 • ן \ ןץ $ ׳ 11 * '־ י

 י'• ]8>18■ והימרי לע 161•: 18,18. 25,1. 37,15.-7611360•
 ־3 681 00161113118. 1״ 004106 ¥61. £161. £8011111'. 34 461־. 1113880139,11

 והימרי לע 6360 16§•""!"!•: אתרסמב ריסמו רק ןכו תכ והימרי לע רעמל

 רצנכובנ ,(37,15)ופצקיו 1 והימרי לע אתריעזבו אתבר(810 ;9,11|),

 תונשארה ,(18,18) הבשחנו וכל. 11461״ 1001 1״ £. £366. 34 (25,1)

 ,־161113168 461־. 39,1 1 1136111886 ׳י לא, 1״48.¥ 11״])1־688״018 .18 .468

 .״ 16813111111•. —111 004. 18£36 .7 .£806111 .111388 0041068 , 19 £ .004

 !לא 3111{<|״3 1״3״״ 111 לע 1״״131״מ1 681; 37,15 !]).: ר 25,1

 .ןת. £״״ 111 1-38״1-3; 6111 £63¥ .18,21 ■'(06

 .י■ 18■.23י ויהלו ״״480168: £צ. 7,19. 26,24. ?611״. 16,17,3■

 .!־. 8,59. 461־. 18,23. 42,17. 008. 9,17. £61־611. 1,2§£6 1 .31,3

 ־6 ויחיוX8131־. 42 34411111' 8611161 4616 44 . 7,9 .03111 . 3,22 .10¥?

 ויחלו £2. 37,10.~£. £366. 34 £*. 26 613816063 5611161 , 37,9 .£2606

 ״״!:התפב ויהיו אוהו ודה תחת אושב ויהיו 'יבסד היכ ׳יעטמד ׳או344

 ״4. 9,21) םיצע יבטח ויהיו ויהי ׳יאישנהנסהל ורמאיו ודה תחת4)
 .ודה תהת חתפב

 ״. £6681 111 £. £366.1! .19,3 .066

 .־/(״•• 20,2. !111. הכיו 460168 : 408. 10,40. 1 £6״. 22,24. 34

 רושא הנחמב; 461•. 52,27 37,36 .468 .8,21 .(618) 14 .2,8 .£ 11
20,2. 

4 * / 

 .י) אציו 11־6460168 4616011¥6: £61111. 17,23'74 .'!) .111! .20,0 .(116

 .תוטמה; 4114. 19,25. 11 83״״ 10,16 רזעדדה; 13,18. 22,20 24

 .־. 15,20. 23,6. 10,22 . 461־. 20,3. 52,31. 11 ?31־. 16,2§£6 11

 ׳ .17 .£11111 34 .£366 .£ 111 1001 1148111 .12,22 106

 ־64801111 ¥0036״13, (]״01־11111 11161־3 ]״'11״3 £1681 .111! .20,6 .166

 :־])X 111161811 08113־8״ 113 1'6])61״״1״1־, ״1 ״״3 ¥61¥0 1116410 111 ,.([00 ¥3¥

 ועימשהו 461•. 46,14

 ןכו £311. 1,12

 ירשו 11 ?31־. 8,9

 ךשחבו £06. 6,4

 םשנו 106 37,6

 לאו £816. 4,16

 דיבו 08״. 19,16

 ונעו £״״!. 24,24

 עגפו 408. 19,1 1

 תעבצאו 11 8. 21,20

 ׳ התאו 1 £. 5,23

 ספאו 11 £. 14,26

 םשו 461•. 20,6

 סיל ו, 1. 28,2,3 (אבמ אתרוסמ ןיימד םיקוספ הב.1! .£366 .£

 :!ןוהיניב הלמו ר• ןיכסנ אבמ אתרוסמו) 344״״

 ;ןיבו יער ןיבו 06״. 14,8 (1

 ישרחו ץע ישרהו 11 83111. 5,11; 13180, ״311161131״ 1 ?31־. 14,1 (2

6x8131 ישרחו ריק ישרחו; 

 ־<נ 1116 61 6 !1. 1,1 £. £3^ ״ ך , ״01 61130111111' 80(11
 אגוז תילו לאו ןיאדיחי נני 17 1 ו יי ׳י 1״ י ^ י ׳ ׳^

 ן ר ח םב , 1. /, 1,3 םר 'ה לאו,ץ0ג 1״61״0״3118 ״!!•ס-
 .,ץ ״־״ םני״מאכ) ^,,,״״ 8) ״״״ ""ן, ״* ״״״,,״״״

 .(״:יתשת לאו 4114. 13,4 (׳ת לא 404. 6111.13,7 48681

 ןיאדיחי.בכ 48811111: ללהתי לאו x1. !1.1. 7,1,2״ £. £361). 1£11

 ך ת לאו, ואבת לאו, ולעת לאו, ינבזעת לאו, ואני לאו (!)6״6)'
 וכבת לאו ; 3441101111•: '׳

 לדגת לאו 0634. 12 1 ,

 רגסת לאו 0634. 14

 התחא לאו 461•. 17,18 (61'180י 0?1י1 ׳ת לא (׳א לא) ״0״ 1־8])6מ!31״1־

 העבטאלאו ?8. 69,15
1 

 x8161 (0611. 19,17)דמעת לאו 0634. 14, 13180, 0״״ן 618 6

 .(ובצעת לאו £611. 8,10, 13180, 0״״1 618 16§־31״1• (£611. 8,11

 ,״04 641110116 063?1״13״3 ?611-0])011 1111 11011 £08811111!> 161-0 16£1-6

 ״840מ1־1, 016 !38801-3 !3§'״3, 1, 212, 34״. 7: ״016 !״?״!,!£1-8 .¥

 x1. (1¥18 88!•"ט§611 111-64. £0106. 81114 416 1־1061נ§6״; ״־61111 3681' £11

 .־11011) §־3112 3״461־6 3״1״61־1 ״114 431״״ ¥1610, 416 111 11104 )¥1111) 801161111

 ״!). 3״§61111111 81114, 311813881, 80 181 438 40])])611 13461״81¥01־16 ״״£014

 .ז״61 3״1 !188¥61-813ם4״188 ״״861-61־ !״§־366״66

 -־6)'. 15,1. !111. (1. 70״). ״בס ןמ דח״, 60״1״61־3״1״1• 11־1§־1״13 0¥0

 ״ 3) ״8(!״6 34 היתאצוה 111 !01. 461־. 37,4, 1. 99״ [£3461.344 .0361113

 האיצוה 31116 היתאצוה] 61 2306. 5,4,1. 214׳' [344. האיצוה האיצוה

 ,״!6 היתאצוה; 01״.ןמ 31116 אצמ]; 6) "8<!״6 34 האצוה £2606. 338,8

 ־. 164״ [01״. ןמ ;11110 אצמ]. 1״ !!״. 461־. 38,22,1. 101״ 8646011״ 13113

 .X813111111 £. £366״ !•34106 46ת¥313 3761־״״1״1'.~ד0 834616 36 ¥00361113
* 

 ,״113 <£70״| 3441 !10886 40061 £1־6118401־11! .36,2,1 .1 .1!

 .־113, 1, 87 , 3411. 323! 38801-3! 016

 .והיקזח'. 06 806663 4״!)1101 ¥. 34 468. 34,15 .15,4 .■(06

 .יתדבעהו ״£31.117,4-§־״1״ ״1!י0(!116 1000 ןודבעתשיתו.15,14 .•(06

 ז1<1״6 1101־1 1ט3״״ 80ז1|)11 61 64111 0״נמ68 1 5,14 11366״!יתרבעהו16?

 .־8061־171 ]). 95 1113411 ,'061261 61 .[ .6 80631 6106316! .¥

 .רשא. 810, 81116 ¥003116118 61 81״0 3006111״ .15,14 .'(06

 .דק 1. 6. 15,14; תב 1. 6. 17,4 .15,14 .'(06

 .X168. 06681 111 £. £366״). ?ה 88! .15,18 .'(06

 ״. לארשי יהלא תואבצ הוהי רמא הכ יב 36ן11681״!! .16,9 .-(06

 .״118 461-61״136: 16,9. 27,21. 28,14. 29,8. 32,15. ¥3110142,18

 ״ 1״ £. £366. ׳£0 .51,33

 .םכיתוחבזמ. £״11 םהיתוחבזמ .17,1 .■(06

 -ךבו. ¥3¥ ¥00311 03ז61. 011*0611111״ !״388. 61 3411013110 ,17,4 .'(06

 .״131־2'. ז606״(1381״13 1״3״״8 3441411 116111

 ןחבו. 011,0611״3, <!״1 111 1116413 11161־8, ])0811118 ¥3¥ 11•־ .17,10 .'(06

 .־11״״ן 6886 1״886ז31, 1'38״1'3 46167118 1681

 .ונבזעי. 032־8806 1״ £״״ 6ז38״ש 681, 00111. 34 10,19 .17,11 .-(06

 x1111x18ר\ 17,13. ךיבזע. 8״ן1,3 404 6111 0611-66 61'6¥6. 01161־3 061

 .״ 110113661 £311162 004106 111

 ;שונא <1113161•: 468.17,11. 461־. 17,16 יתיואתה .111! .066.17,16

 ״81 שונאו: 481׳. 17,9. £3461״ 34 461•. 30,12, 6צ06])86110 ;15 .30,12

 .־. 17,16 011117111111■, 34411״1• 106 3 4,6 יצח. 06681 10 £. 461£366 1104!)

 (.לאו המה ותחי ינא השבא (0 72״, 001. 1,110. ״11 .17,18 .-(06

 ״״ 34411111״ 681, <]1136 6113111 (001. 2 , 11111.) השבא 1״103 13?)81-31171([

7 

/ 



▼ 
4 

 018 ^ס£ס10ט!1ס£1!:8 ס?1׳11<נ0?.

\ + 

 ־60061־ יקוספא, 30 2(¥610131 1011;ןכל ^01-1)1111(160 ץסזלאסשזס! : יננה ןכל£1

 .יתישנו 1111(1 בושא ןכל 303. 2.11״

 ־. 24,8. רי^ב (00111■. 21,7. 38,4) ?61־3011<]113 1110:1111 נ'ט ץראב(76

 - ׳ י .1111111)111111

46)■. 24,9. 11111. (1. 80"). £0(16111 (£¥1) ¥0001)1110 61 (1006111 0110 

 מ 111)1־x3101 !00111011 0־168 1010 8616 ;("161 .1) 36,14 .£2 1)0 ■10111111)100
\ 

 ןילמ X 30״־■308801־0 11110 11011 ])61־111181, 011111 העו?ל 11011 811 6 .91 .311111

 רהאומ םדקומ ןיבתכד. — 3060 0411010110 ¥1461111־ 11011 6386 536}:10ת103 .־

 ־161110168 6111111 61 0001461110168 46 1118 ¥0001)11118 41¥61־80 018101111886

\ 8011X1118: 

 -־. 29,7. 00014. יתילגה; 01־.יתלינה £11111), יתילגה £1־1 (40100

 .X11. 6110111 0044ג ¥61. 3614611116111111; £* 1113 £ 01־, £11)1. ]). 126; 4600

111088. £8011111. 7. 18"); 

 ־. 29,23. £11)61־ 00111011611111.0041018 £011. (1. 161"): עד יוה461

 (עדויה x111 01116111 0041018 £01). £11111 61 681עדויה £1־1; 10 16 ,(£11111

 .־1; ־־£1 61

 .הנפכ; 01־. הפנכ £11111), הנפכ £1־1 (0044 .00014 .17,7 .£26611

111088. '18011111■. 7. 18"); 

 ;"x £ 19וידב; 01־. יודב £11116,וידב £1־1 (^00014.046 .18,13 1011

■0044. 111088. £8011111. 7. 18"); 

 ותנבותבו £1616,ותנובתבו £1־1; 01־.ותנובתבו.00014 .26,12 106

(004. 111088. £806111. 7. 18"). 
1 

 ^ ן 9 ^ *

 ־. 25,1. 1111־11111(] 116 לא 31111<]03 11101111 10 לע 111111010111. 761£6.
 ט ׳ י ׳ /

 .והימרי לע ¥14.04 18,18
** \ 

 ;־6)׳. 25,5. 11111. £04610 04 461־. 42,14. 101. 8,5. 20011. 47,3

£. £066. 04 461. 25,5. ?8.-105,11. 

 -יתוא 10 1161־18 (!01 6 40800 61 404101608 00101 .110 .25,6 .■(76.
<1 

 X069113: 408. 14,7־ 1161 (]116 ])1606 801־1611111־, 41106 08 10018 0001016

 השמ חלשב; 404. 9,15 םיהשמ. 10 06161־18 801־1?1סז36 8001־06 116118

 :יתוא 11־10168 618 011111 ¥3¥ 16061־1101־

 ורכזו £2. 6,9 ¥?. ־

 ופדנ דוע £2. 20,27 01!).

 *> םתשדק 1)601. 32,51

 וארית אל 461־. 5,22 (יתואה)

 ליוא401־. 4,22, ¥. 11]). תב נש החכש £2.23,35 (618)01?.

 פ ר אביו £2. 40,3

 םפא 468. 54,15 (יתואמ)

 תב גש תגאד468.57,1 1 (יתאו618)

 םוי םוי 468. 58,2 (יתאו)

 הנועמ 26ן>11. 3,7 01?.

 תידפ ?8. 31,6

 גהנ £61־60. 3,2

 אורק £816. 5,12

 םוימ םנ £66. 5.14

 םיארימ £66. 6.14

 םתבזע 461־. 5,19111]). ,

 ךתבש 401־. 9,5 ג!!).

 לכשה 461׳. 9,23 01?.

 תרפב 461. 13,5 (401.)

 תנמ 461־. 13,25

 ובזע 461־. 16,11 01?.

 ץירע 461־. 20,11 01?.

 תעדל 401־. 24,7 (461.)

 וסיעכת 461־. 25,6 1!).

 עב לש והד םלכ 461־. 31,34

 םתתנ 461. 37,18 01?.

 £00 £££11, 864 ££1£ 1001 0061־00101־.—?1־0 ופדג דוע 801־161

 4656601 ופדג תאז דוע.

 01088010 פג0§י110 ססס 000860111 0010 004106: 1) 461. 13,5. 24,7.

 468. 57,11 (618). 58,2 16§־1101 יתא, יתאו 0680(06 0110 04001011006;

 2) 28ן>0. 3,7 ¥3¥ 811?1־3 1106001 04411010 681; 3) £26011. 8,3 801101-

 101 יתוא אבתו, £1ע. למ בל.

\ 

\ 

\ 

 3) לדנמו לאננח לדגמו £66. 12,39;

 4) —12) 00¥610 ¥0006010, (]006 )111110 ¥61־808 604610 1011006 16-

 ])61)00101'. ׳ - ,

 06161־010 0004. 04 £2. 48,22.

 76?. 21,9. 110. בערב ברחב 001168; 461. 27,13 . 29,18 . 38,2

 ינית בשויה; 42,17. 22. 44,12 1ק יתחקלו (6010 10 604610 ¥61־80 86-

 ;־ בערבו ברחב); 44,13. £26011. 0,1 1. £04610 04 461. 0010127,13[)

 בערבו ברחבו 018: 461.16,4. 44,18. £04610—.38 .461 04 .£000 .£

 -ברח. — £111¥61־80 0060 0411010110 000 000 ])6111 ¥006 10 .014 .£000 .£

 -ינית בשויה 681 38,2, ססס 21,9 (טדק בשויה). 06161־00100 0001 :061

46X (]00161 0 10088010 4180127,13 .461 :(10,24 .468 .04 .00114) 31?0־. 

29,18. 42,17 ((]00 1000 800600 80]!1'0 ¥3¥ 1001 ])08111110 6101) ¥3¥ 
% 4 

 01106110 46161010 681; 461. 42,22 611010 סססס 16§י11111י בערבו ברחב.—

 £6 בערבו ברחב 116(]06 10 0101. 0041018 116(106 10 £. £000. 110411010

 681. 001100140111106 008 10008 6000161־001: 461. 14,12. ־15. 21,9 (10

;27 . 44,12 . 32,36 . 27,8 .(46161001 ¥3¥ .004 

 761. 22,14. 0110.(4. 77י>). 81101110 ס1]י0ס661ס0440614,4 (4.188'׳);

 550011. 7,13 (4. 215''). 10 11010 0001011 £010 . 21 (0004. £ס011\¥6186

 ע. 10. 11) 11004 ])0000 ¥0006010 04400101־, 463001 <]11111<]06 (<!066 10

1: 
 :(־00101־04461 .1011 .£6¥11 .£066 .5

 עדו £00.11,9 עדו (עדו 1£6§׳. 20,2. ?8.139,23 (188 .4)

613.106 11,6) 

 .םמז £0160. 2,17 (םמז £601. 19,19. 461־. 51,12 (188 .77 .4)

20011. 1,6) 

 .עז £8111. 5,9 0170. 619 (215 .4)

 .לט 0001. 5,2 לט (לט404. 6,37. 38.118.1,21 (215 .188 .77 .4)

 לט .468.18,4.26,19 .8.110,3? .17,1 .£ 1

 .־808: £601. 33,28. 404. 6,39 . ¥6140 606 10

106 38,28. ?10¥. 3,20) 

 .רמ 461־. 4,18 רמ (רמ 1 8. 15,32. 22,2. 468 (215 .77 .4)

5,20. 33,7. 38,15. 17. £2. 3,14. 26])0. 

 ז0¥. 27,7. £01־60. 1,4. £00. 7,26.? .1,14

 .רמ !ס 006 ¥61־808: £2. 27,31. .410. 8,10

£00. 7,26). 

 .־1100 401886 יתבשי,יתננוקמ, ?1081(61־, 1£1111611? .22,23 .•761

 ־1011 108.00 800603. 111 ?310300 016¥6 081611004310? .¥1411 000 103 .([

 .ס0 1־3801־3 46161010 68681'§3?

 ךנקתא !ס ךנקתא 010181010. 80!0־3 ק, !]036 11161־3 .22,24 .•(46

 .־1011108 11010 4061־11 10061־1010 1681([ 81£0010 31104 ,03661 3103011? 0000

 .x11ותחי. ?00013101־ !])86 £31062 10 ?310300 001־1־6 .4 23 .'(46
 ל*

 ,׳). 8101116 31?1136611101 00111311 £010. 33'78 .4) .0410 .23,6 -•(46

 ורכז (ורכז 161־);וכח (וכח 161); ובוט?; ורפכ ?3. 49,8; :4680111 061

 - ' - .(ותאצ (ותאצ 161־

 .תוקלקלחב• £011 ׳להב .23,12 .•(46

 .׳. 23,18. ירבד• 404 111613 0001610 ססס 03661(46

 .־1010 ¥146101־ 401886 םובשיו, ?031 ׳יו ; 011110 681 ׳יו1? .23,22 .•(46

 .זס ומירחה (310 10 004., ¥. 461־? .7,9 34 .0004 .0110 .23,23 .•(46

 .ומירהה £81• 8,25 681 604001^16 (51,3

 .ומאניו. 116?0 1113??10. ¥. 34 468. 23,31.33,7 .■(46

 '״1)16 £016 6683§;1, 4338 830896 , 481 :361? .8 .?]0 .23,39 .■(46



 י ו ✓

1 

010 
 ^1)\0׳1.\ ׳110 ^[158 ,15^0111110

 ס־"/'""!'"' """־*י• 22־24 ״' '44יי יי׳יי <׳• 152')•
 " ; ',י :״"ז|■ 42 ("5■ המשנ פ״. 7,11 ז־1*״ת 1״411״ז ,.

 י * 8'1'" >ג 32)•~הנ״, דחנט, ,יחונבכ, ,דונמ,די־נ ו.״־
 - ״ן 968. 18,5 (7. 14ל 67 06111611 ?!!ש. 44,.11,11 .14? ,^61-111161(0111

 ־18801-,׳1 687 000146״78118: 1) !״!08 3,6 01-161176163 116116117 השע, (!110(11

 ל "י ?11־1880״1 00(11018 ״0״ 60111111611101'67111' ; 2) הצע 8{״4 0061-, 7
 ־161176168 3611161 0860״!*: 06117. 20,19, 1118 8?״4 ?85710״108: 07. 20
 ״. 961.6,6 67

 • * . -, ־ ־

 .־68. 31,3. עגנכ ב.!1087. ש. 1644<

 .־י 31'10■ קחרממ 1'־־31״8 ש רממ ש״787״ש, ?. 64 463. 10,3*16

 .ז. 31,16. !ש. 00117. 00111611 5״ש. !7697■

 .יתדקש, 111 !״681ג1י6,71117 םהילע.31,28 .30,

 .־8118 707118 {)087. 111. 64417113 ¥61687 .31,30 . 30

 ןריזחה. 17111116011 ן,!•. ש.?.31,32 .-70

 ׳ ׳7ל 31,841 םנטקמל• ?ץ• י11• 31'!י1'־ מ 71117 0111 ,'616 5מ6?8 (0 81116
 ^ ־*. .(1£68011)0

 ש."ןיגוז ול״, 8״117 ןילמ דכ. 1״ 0. 17661). 31,34.1.17.7 .■70

 האמל (x8767 11 14 12 .•61? 1׳ ׳1 ־ 2 (׳וכ 'מל קבסנ ופ) 1118 6

 ׳12>׳ *" ללומל ?8. 136,16. 111 111*0 00111611 ^ש. 5367 •"*
 יעשמל ?2. 16,4; ךילומל* :116)111110^ '111^1011111)3 ,;16811111) ,7003.131113 0010

 .ירסומל ?8. 116,16; הנשארבמל 1 ?61-. 15,13;ידמל 11 ?61•. 30.3

 .םתאטחלו. ?1•. ש. 71117 םתא:טחלו .31,34 \70

 .םימשה• ה 81116 ?00611.—הטמל. ט 81116 08§6305 .31,37 .•761

 ,לכו. 8011656 67 £611162 5?6?6 61686 311117.—תלמ^ד .01,40 .70

 .*תומדשה.—111 ש61-§•. 61176 תומדש ?1467111• ו 4616711ש 6836 71117

 .?<ג1ש. = 46,6. 4111. 9,1; 6.17655. 64 4111. 9,1. ?״ .32,4 .■70

 ־. 46. ־461 .18,40 .17 1 64 .47.655 .? 111 0651-8106 ;19,5.

 ידד <!11111<ן 11168 [467607176]: הנקאו 32,9; ןתאו .1111. .32,8 .-70

 .לשו?;•לשו?; !46116 30״617״1• 968. 5,1 הרישא 67 !״ 06117•;32,12

 ;־76.46!,ז6?676 811117. 1״ 5. ?655. (461׳. 32,8 ידוד6761 11660-.06117

 .ידד) 64110767111•: למ א םה ב ג 12 .9 .7

 -דוצמה תאו. 00117. ?61111. 5. 5ז048תש 31"׳; 061, .32,11 .•70

§•61•, 1718051-177 {). 255; ?1118561•, ?1111617. !). 126. 

 .׳. 32,21,עורזאבו• א 81116 ג16556{)5 001171־6 31111. 64 116״. 701,13

 .שבדו. 111 71116 ?61־8118 {11111076 11011 56567 .32,22 .■(76

 ריעה לע 86117163 460168 [41!). ןי]: 06ת. 34,25 .171111 .32,29 .■70

 .םיבאכ; ?6117. 20,20. 4114. 9,33. 11 §8ש. 12,28. 1 ?. 20,12

 ;־. 22,8 ורבעו; 37.8 ובשו961 .25,4 .24,11 . 10,5, .6,14 .? 11

 ׳10,2 תוניב; ?65. 11,9. 13,8 ושע הכ .2? .52,7 .26,20 .32,29

 (ריעה לעו); 1י1י66761־66 01111115118 10018 41115113 6117600417 יתונגו, 11181

 .־6!נ6117111־ ריעה לא יתונגו.—?. ?1655(19,34 .§6? 11) 8011101 1104!)

 אמב יכד יתונגו לכו וי) 60846ש 10008 8״״ש61-8״7 01111880) 32 .•961 64
 .(׳ה לעו) 711110(}86 46011110 7611711111

 ט7 ריעה לא, ?. 1114106111 11״{)1'565663811111 01-161176163 9,33 .4114
 ^ .״19? .004

 .הופרשו, ?1111; םופרשו .32,29 .?70>

 .ז. 32,32. םהל; 33,4 תואבצ. 011־06111 !037. ש. 76644

 תורצבו. 01־161176168 תורצנו 110ט 801וגש 16§טט7, 864 .33,3 .70

 ש 501־1511117, ?. 0044. 111688. ?805117. 7. !8״, 004. ?671-0]). 8 19״6716

 םיאלמ ,'ל >תיא) 01ס״1|״14) 13:2,3 .1 .5*15 .8

 ^ ץ. 5,14. 0,*״,״״ 0״״, 8. ן.""""", פ(־ .24,7

 .ט8, 1, !. 2 2 5, 64״. 6§8!

 הממשלו 6 ש68801-676 111 המשל 8ש6״487״״ו..~ג1" • .25,11 .■70
 .המשל הברחל 518: 25,11. 18

 תאלמכ. ?1117 תואלמכ. 00117. 64 963. 10,13 .25,12 .70

 -הירש תאו. ¥6? 11761-6 011-06110, (!111 1111116 ז6811ז6 46 .25,18 .•70

 - .־6187 76078 .111178 ,687 167118
 % ' ׳ * *4! ! י •׳■ $י1

 ׳. 25,27. ווקו. ¥14. 0(61 §61׳, 171־80111־175 ק. 412, 6411. 702

 ״40 8 תישארב 961-. 26,1 118<{1ג6 84 תישארב1 .0111 .26,5 .■70

 ״11ש0ןט6 לע, (!111,1911168 78117.1.11 לא 1־6ק61־171ג1־: 26,5. 8. 18119! 27,1

 .־. 26,19 הערה־לא 1מ ׳ה־לע 6ש61148711ש 961687-.20 .(518)
 ש. 76ז08071010^1'0, <!ז1111<1זג168 ן!6ג16: 3-61•. 126,18 .26,18 .70

 םילשוריו (?151. 118117. 81116 904); ?875. 2,6 םילשורימ; 1 ?81•. 3,5

 .םילשוריב (0סס§57 81116 404); 11 ?8!•. 25,1 םילשורימ; 32'9 המילשורי

 .־. 26; 11 ?. 96125 .855? .? 846111?

 ־. 27,1 תישארבx168: 1) 461ש. הימרי (הימריו) 80! .27,1 .768

 ;הנינת ט8(!110 84 29,27 תרענ אל; 2) 111 1151-0 081116118, ?8״. 9,2

 ישאר הלאו', 5,24 .-81? 1 (4 ;(12,1 .10,3 .065) 31-86? 1151-0 111 (3

 .?הימריו; 5) 1 ?81-. 12,4 לאיזחיו, הימריו; 6) 12,10.ישימחה.—111

 -ס תוכלממ תישארב ןמו 961-. 26,1 801-15611*! 37,1,1 .7 .855.17?

 ש 687-תכלממ ב ןמו 961-. 27,1.-1100§571118 961-. 28,12 411001171-8

 והימרי. ; ;61(11)11 111^1880)111

 ^ 'לח־יל^ו , ^1111 לאו. 611111} (1 })1*1ח1(1 111(11111 |)1י0{604111ז1

681;, 0(11(16 51(1](1(0])11 11011 (1616711;. 

 .ז. 27,16. 28,11. ,דוהי רמא הכ, 467515, ])11111805, 86561(765

 X1 111 0046111״ 687: 861־58, ])11111805 , 86§01756. 8656{)5 80116611411161111

 ״ 1־6{)0717111' ; 967515 8176ז11ש 11011 68״46111 ({״8111 110967515 5611113710510

 -X1ן)6761148ש X 60 1"66 6880ז81״. 01"]§1116111 60־01־18 116§71 8567 5 1518(}

 הלהי רמא הכ 886{)6 5856117 8006117118 967515, 00851118? 1104!) ,8711110
 .ג11ןמ(101ו, 83.1^0]כ1ב

 ״X8787 ?50511•, 41111070([ 04בישמ. 811 !1-8 ש 51 004106 6 .28,3 .-767

 .ז1שן)08170 46167111״ 6687!811

 ז. 28,11. רצאנדכבנ,7״17׳כובנ.—טש. 24610003116110')• 76007168

 ;־!8801ך517״ז: 11 ?6§.24,1.10.11.25,1.8(910)ןדאדרחבנ אב¥11111761

 ; .׳. 28,11. 14. 1 ?81׳. 9615,41

 ־לע. 811ן״-8 ע 11761-81״ א 61־88111״ 687. ?875805 51"6?6 .29,16 .'70

 .״71(!״80 ש8״״140567111־. 111!. !61-71״67 84 אסכ לא, ?. 005185 ?911111. 877
-41 

 .51}). לא (71(1-יתחלש. ס(1§־<38011 111 ל 01י(1811111 084. .29,20

^(1 ^68. 39,4) £034. 111. £1(1(1. 

 ופאניו (?(1111(101) 1)1*676, 8011613(1 י ?(1411.) (11141(111(1 .29,23
 • •• י ^.

 ש0111ן 111 ופאניו (?(1411. (4(1§*., 01111*61( ]31־070, 8011613(1) 111114(1411111. 610(1
 • •* י

 .ל8§0805 ״0״ 158567

 .?ש.= 1ש08 9,14 (7. 195*׳); ?. 17855. 84 ?29,28.116 .'70

 ״ 111)1-0 005185 51111״. 12 844171״•: ןהכ ?2. 18,14, םהכ1 .5,51

0 ?6§. 17,15. 

 .(תשס 71117 ךתא (יכ), !087 ךתא (81מ6 ?8§6805? .30,11 .■761

 .ו״מ0 160710 !סש81־18 ז68717״78 7687

 ךתא (ךא) !0876ת0ז1, ט7 ?1467״!•, 1118״״ 1״ ךתא ■ .30,11 .■70

 ״11178711111. ״

2 

 %׳ •

 ׳ס



 0׳1^׳1י10נ^ 68 0811104.8
1 

020 

 ׳• 1*180 1£14ו1ז£1ז181!:8נ:, ^11111011.1). 24 1ת11.. המרגלהו'30,11 .*32 29

 -"רירת^)ינ .^ 32 ןהירנ, ןז0 868־014118- 831־1(3 801־11)1 (161)61)3,1;, ץ. ? 1113

 ־, 111111- 1• 19•161[
 • /ס־. 37,7.ינשרדל• ¥3\י ?ע. !וג• 111 0011

 .ך 7' אציה. ¥003168 711). 3 ?ז; 111• ^1(16111111־ ?1-0166436 36836 ',"7'

 .םידממה• ה 31111(1113 11131111 (1616111111 ■37,10 '61^

 .־. 37,17. רמאיו• 7081. 111. 34(7611>

 .ז 37,19. ייאו £11111), היאו £מ• 1100 11011 001136111,11, 011111 261111

30 2,24. 36,29. 

 •־. 37,20.ינבשת. £1111 ינבישת70,

.76)■. 37,21. 1111. = £2. 46,23. 111 1111. 34 131. 3,17 ?084 

 אישנ (£11111• 7,11) 1)6116 34411111־־03 3• 710 ,ילאו 168־6״411111 631 הלאב

 •וי□ .1 111 .511 .(1(8,31 •£ 111 '11111111'3961 1001 114613 .(28,24 .£1131)

 .־. 38,3. ליה• 5114. 34 7034,21

 .־. 38,6. 51111. £346111 111 8• 4731)1). 34 1 83111. 5,10. <161־. 7038

 # • ^ #י תא 311110113 1113110 111 לא 111013101)1. .38,9 .'70
 •־. 38,10. םרטב• £011 ׳טמ, 1)1־• !מ• מ01'1־70

 תובחסה• £011 ׳בבסה, ?ע. !וג• 001־1־. ־!' .38,11:■70

 .,ן(>ץ. 38,12. יולב־• 811ן)1'3 ¥3¥ 1011 261־6. 86 יאולב 10 51}). ז

 • \ .־. 1,13§03 34 .5110

 .אלו. ¥3(׳ !)081. 111, 46161001 .38,15 .'(73

 -־, 38,16. תא• 011־061108 3 ?084. 01. !)1־0160108 681. £60110 ]0־701

 ־13 018ס1'6?34 0010 5110. 34 461׳. 39,12 (1. 102 ), £2. 1113148.16

(1. 177"). 

 .־. 38,17. 5110. אצי 88?4168: (460 . 8,7 . 27,30. £010. 7035,26

 .־. 5,11.461־. 38,17;(16ע !)1606: (460. 8; 11 83111§16,5.11£8 .118310

 ־613 00־1038801 0610!) ,(8,2 1 .8310 11) 41111118?86 £0008 .(5 .41 11 ;16
 • > ץ

 .X8131 111 £'. £366. 34 £010. 35־36161־101811, 10(1 .£36 41018

 .־. 39,1. םלשורי לא 161־ 460168: 461׳. 39,1. £2. 13,16. 14,21(76

 ;־. 15,3 להקיו; 28,1 להקיו£31 1 .17 .14,2 .23011 .24,2 .21,7

 ,־. 5,2. 20,27. 23,2. 12,5; ]0:36161־63 1151<!116 111 1161־0 £31£8136 11

 ־1־11 'רי לע. 10 45. !£366. 34 23011. 0000114,17 7,2 .£611 004!) 0181

 -־ 61־1־01־610 0101111101־ 1 £31־. 15,3. — 5138801־310 0041018 00(611146013?

 ־113 14,22 .£2 611301 101111^£36 1104[) ,01681([ 00001041 60 \6 6886 1601

 .רי לא, ¥. 10410610 1111])]:6881101, 004. £161. 7801101. 52 , 01388' 6601

 ג 060000 1!)811111 •00410601 £36]ז10111011111. 10 5110. 34 £2. 1814,21 .7806

 ״:גי ןמ דח די לא) <!031־10 4601100 1060 (1. 6. !10811161100 £3־'133 £)

 !־101־ £2. 14,22 הרתונ הנהו3061 (.1-31

 .ן־. 39,3. 1016 ךותה ¥3¥ 01־38010 081?>7

 ־. 39,3. לג־רנ 5131(60}) 11 618 !1081. 01. 344., 0004. 39,3.—<76

 .רצא־רש (618)!ס־. 01., 00114. 34 39,13
 $ ׳**מ 1ן. "* 1

 .־. 39,5.וחידי, £011 וחירי, 0004. 52,8 וחרי<?>7

90'. 39,12. 5101. = £2. 48,16; 0011136 £001. 98. 0004. 84 

 .־. 46138.16

 .(־. 39,13. 5101. 00114. 006136 £010. 178 (ןיריעז ןיבלנ 'נ761

 .י• 39,:1 3.זב־זשובנו, לג־רנו, רצא־רש• 513666!)6 1161<!06 ?081'16■

 00114. 511006316 80631 6. 1.; 0618־61־, £1־8061־141, }). 482; £109601־,

 * • £101. ?.127. ׳
 90׳. 33,4. םיצתנה• םיצתנ 11161־18 011001־1608, 0004. 37,6 רמאל•

 90'. 33,6. 5110. הלעמ 001168: 1 8. 7,10. 901־. 33,6. 18. 309.

 8,7. 6161*. 48,35 יאבא־ומד; $*111. 3,3. ?8. 135,7. 461*. 50,9 (לבבב).

14* .114*011 61 .*11651 ,50,2,1 .? .11£ ;7 .8 1 14* .(1(58,1 .£ 111 146111*£ 

 461*. 50; $*111. 3.-461*. 48,35 111 004106 0011111'*1 111*18801*1111 הלעמ

 (0011?. *14 468. 15,5). ׳־ " . ־

 076/*. 33,8. לוכל. 811ן)1**1 כ ?111? 4611115.

.155*£ .2 111 ?0668 .51111 .33,8 .?76 

.280 .$11111 15*0051 = .51111 .33,21 .?76 

 76?. 33,25.51111. תרקח 1107168: 461*. 5,24. 10,3. 31,35 ןתונ;

.51111 8,33.111 3 105 .6,16 . 51105 . 46,14 . 44,5 . 43,18 .2? .33,25 

 *14 £2. 46, 511. 6: למ ט; (50(^ *11116111 461*. 31,35 5*156? תקה. <^זג8׳0
* 

 34(11104ט1־ רובד תוקחמ תוקחב ירקתא (אתיירואד =)ואד לכו (10!• 3(1

/ 

 .1)34 .10 468. 37,38■ רצארש (00001 ¥003601001).

 90:, 40,4. 0004. 34 17,18. —ג!?. קלא ז ?מ. 01. 10 11063 31

 8?3411 10461־ 001010038 10461־16041 801־1?43 61־34.

 -׳תא ׳אד לכו), <16])1י*17*1?*1 6886 71<1011?111י. תקהב 611511 86 .0111 .511 .£2
• __ 

11161 6X8?*!? 111 ?611?*1?611050 : £67. 20,23 (£6 11510 51 ,ת^יחב <1ו18.?01י§'. 

 .תוקחמ 11110 ?*111111111 801*1])1111'*16 8*101**16 1000 1*61)61*11111*: £67 ,(.£2 51 ?6

18,30 . 06161*11111 0011?. 6. £*155. 51?. 111 7006 61 ?!'6118401'??, £16 

51*18801**1 51*1^11*1, 1. 1 ]). 70., 

 .'והיפ,והיפו 710168 8611161 (אכ): £צ. 4,15.1?*51111.11 .34,3 .?76

16,12. ?8. 10,7. 105 3,1. 35,16. 40,23. £1*07. 16,23. 20,17. 

24,7. 19,24. 16,26. £05. 9,7. £51611. 1,18. 3,29. 0*111?. 1,2. 

 .תיבמ (והיפו); 461*. 34,3 (והיפו). 51*11. 2,6 (והיפב). £8 7,31 .'§£6 1

 והיפב). £05. 6,7 (והיפל). 5181. 2״,7 (והיפמ).—£. £3-55. *14) 5,10

 ,([רכ והיפ 710168 518 000111*1*61*6 ?1*841111? (£05. 9,7 518 [וב צ 1,2 .111(08

 ;והיפ יטפשמ ויתפמ) 105,5 .£8 ?8441111 ,(8180?) 3,1 105 ?01111111111

 .ויפ יטפשמו). 0011?. 6118111 ?1*6118401*??, 1 ]). !31 ?68 81116111 .£8 111

 ;ן.םישפח (!1151(111168:467.34,9.10.11.16 ושבכתו51 .34,9 .?76

468. 58,6. £668? 51 £. £855. ; 

 .דוע םב דבע יתלבל. £!*. !11.844 .34,10 .?76

 לבב ךלמ ליח דיבו 518: 46ע. 34,21. 38,3. $011 111 .34,21 .?76

 -׳ב ׳מ ׳ת דיב; ליח 800611111 081*61, 70 '11111^16 38,3 .*461 — .£855 .£

 .ע08?. מ1. 844118 681 08118

 1 ( .ירמש ס1*. 111. 51 רמש 61)161148111111 .35,4 .?76
 -־4101113111 יתלבלו <1113461־ 11011 £3131140 .("95 .4) .11)1 .35,9 .90

 יתלבל: 961־. 33,20. 35,9. 17,27. £26011. 13,3. ¥1(1. £. £351). 06914
 / %• \ ־

30 £2. 13. 

 .םהל ?1־. 111. 111 םכל 1111143411111 .35,15 .'90
% ^ + 

 .ימימ })6ז3מ41(!113 11131111 001־1־., 41114 ימיב .36,2 .90
1 

 .רצחב. ¥003168 115. 61־3836 811114 .36,10 .90
 ״״ 7 7 •

 .חאה• 811 ])1־3׳ ה 41114 £345305 £35 .36,22 .'90

 .לע ?1־11113, 114 ¥1064111־, 11131111 111 ל׳א 11111434111)1 .36,23 .90

 -אובי 111 961־601136 ¥3410111118 1ג51<!1ג0 ?16116 801־1 .10111 .36,29 .90

 ־x^6?418: 6,26. 17,8. 36,29. 37,19. £6 ?111110־, (!113441101־ 10018 5141116

 -־3011114.—£. £355. 30^11111. 8,24 111 1151־0 4183 3113 3111 461410 64
1 8$^ 

 ־0?116418 ?08461־101־15118 36?4188 אבי (81116 ¥3¥) 801־£1151 111 64 111116118

 .־. 17,8. 6,26. 37,19. 961£26011 .52,1 .968 .2,34 .83111 1 :01011114

44,2. £36. 2,3. 

 .*'׳. 36,32". £6^31111611 618 111 11110 5611118410510, 114 9028,14

9 



 י ׳ י|

1 

 • -י; * 1 "

\ 

**% 

/ 

021 
 ^.סא0'^1י10^£8 .2^051110

 רקבה ןמו 1111111.31,28 יברא ןמו ?8. !8,4

 לכ ןמו ־11111. 7,23 םישנה ןמו 1181*. 10,11

 11111111. !1(1 £2. 1,13 (1. 121״ ןיידיהי וי) 13,150 1)ן081 ףועה ןמו
 ן ^ *י- 1 \ 1 ^ " " 1

 ־X8131: 08 .7,2 .6,20 ,611המהבה ןמו1), !{110(1 ({111111111105 6 •11111111)0
 .0_!ר0 1 ^ ח דר 1 ^ 1 /־\\, 

 , / 7-י״ י

 ־^1ועג" ^>47. £2. 44,31; 2) ןזס םירעה ןמו 80111)1?1ט.' םידעה ןמו,
 £6116 <16681 םיתשלפה ןמו. 1

9 

 £. £,0111). 11. ״! ז. ןמ (ןמו ןישמשמ ןיאדיחי וט)010111001 ןמו
1 / 111^1 / 

 המהבה,יביוא ןמו, םישנה ןמו; 3<1<11ג1ו? ׳יתוכד תימרא ןושל ןמו ((!110

 (10 סתיסעס 00111*. 1י!י0118(1ס1י^? 1.1.;ק. 254,11411. 4); ]31*0 שדקמה ןמו

 ?111801!<113011? שדקה ןמו.

 ־761•. 44,22. 1111. םויהכ ({113161': 0611. 39,11. 01. 6,24.1 83111,

 9,13. ־161־. 44,22. £346111 111 £. £3111). 3(1 0. 39. — 01־161113168 6113111

 1)311. 9,7 11366111 םויהכ, ¥. 11111166111 110 {)1־088010, 0011. £ 19״, 00(1.

111388. ?80601. 7. 
 יי 4 # •

 ־761". 44,27. רשא. •4606111118 681 £31־03.

 ־76?־. 44,30. ויביא. 811]) 1*3 ב 11111 £311162 £31).; 01101601 811{)1-3

 ׳10(1 3 {)08101־101־1 1113011 {)1־0160101)1 681.

 ־76/־. 45,4. יל. 061 §׳61׳, 171־86111*101, 0. 482.11100113111 8611316.1.:

 תיו ית ןכו ןאכ דע איה יל ץראה יאחנדמל וילע בותכ םסמ ׳א ןוילגב

 איה יליד לארשיד אערא לכ.

 ־761״. 46,5. 41111. = 411611. 1,7. !יס!*!!© 1000 (101) 4,20) £. 13111.

 61 1002־1111118 13180 1תכי; 111 641110116 £361־13113 1)6116 ות|\
7 \ 

 ־76?־. 46,12. ודחי. 00111. 34 763. 10,24 (411111. 2).—41111. = 171101.

 £366. 11. 1. 111 41111. 6041018 34 4 6,21 {)1־0 יליליה (49,3) ע<31־ 61־1־01־6111

 561־1{)411111 681 וליליה.

 ־76?־. 46,14. ףיביבס (?316., £3111.). ?1־. ש. 6111 £30162, 01111־61(

 61־6¥0 .

 ־76?־. 46,28. המש ךיתחדה. 004. £161, ?8011116 52: םש לכבל.

 ־76?־. 47,2.יבשי, 6111 *בשי, ן!*. ש. 001־1־.

 ־76?־. 47,6. ,דאב. ?1־. 111. האב. 00116 34 1 0,22.
 ׳ 4: <

 ־76?־. 47,6. ךרעת־לא. 00116 34 51,3.

 ־76?־. 47,6.ימדו.£306806{!081.ש.344.,00116ולס ול'ם763.62,10;

 ומש 761־. 2,12;וב'סר761־.41,14;וטקנו £2.6,9.״״ומדנו761־.25,37;

 ומתו 44,27;ולקה £2. 22,7.
 £38־6806 46681: ומד 763. 23,2; ונדי 768. 24,14. 42,11. 61,7.

 ^ ר 7 • 65,14; ולננו 768. 34,4; ולזנ 768. 63,19 . 64,2; ומי 708. 10,2

 (864 11,14 וזבי).~ולהי768.13,10.-וסמנו 768. 34,3; וקמנו 768.

 34,4;ולקי.768. 30,16;ומענו 761־. 4,9; המענ 761־. 12,11.

 6X0 1113ש})13 ({1126 11110 ])61־11116111 ¥. 34 11106. 1,16. — £3068011

 4016111111 681: 761־. 48,2 ימלת.

 ־76?־. 48,2. 11111. (1. 111״) = 51,41. תלהת ({113161־: 761־. 48,2.

 49,25.51,41. ?8.145,21. 86ש61(761־.49,25)תלהת 168־11111*, 801161-

 611111־ הלהת. 1146111 1001 111 £. £366. 34 ?8. 145.

 ־76?־. 48,7. שימכ. £011 80111111 011־0611113 811])1־3 704 864 611311111125-

 801*3) ש3§*113 53111(1101*0 3?1*3111011?ס 801*15?3 08?? 6)113880 03(10111 11131111,

([1130 17,18. 40,4 ¥0031)1113 01111883 344141?^ ]\1111• 00114*. 00111311 

 ]אז1ן111. 80.

 36?. 48,17. ורמא• ־4111101113 11131111 344.

 1) 111 00(1100 €[110 םבג58ס1י01;11 118118 03* £0^^380 30!י1ע111111 0^1 ןמד ףועה ןמו
 המהבה" 0־611.7,8 0111111 !!101111( המהבה ןמ•

0 

 17(5/*. 40,4. ךל. !)ג^ס^ס!! 1*38111*3 (161641111}.

 ^6ז- 40,5. 11111. (הילדג (}11]מ(]1ן108):=]\11ןן. 34 41 ל16. 0011?. 34

 408. 10,24 (!?טש. 1).

 36?\ 40, 5.ול־ןתיו. (5006111118 681 £300־3.

 ־76?־. 40,8. ןנחנויו, 11)11 בדנויו.~ןב עז. ש.1ונ ינב 001־1־. מ 111
7 * 

 !!{י. 1־6061111 11121111 2441111111.

 ־70). 40,11. 51111. םנ! 111 ¥3110111118 7683126 61 761־6111136 1101168

 1111110 ¥61־8118 ע0811!1ש 681: 768. 28,7 . 31,2 . 66,21. 761־. 3,10. 5,18.

£366 

 11־16118 10018 768.) 61 511. 111 ¥. םג (46 86צ 10018 761־6111.).

 ־7(2?־. 40,12. 1ש.ו ם םאר 460168. ¥14. £1־608401־41, £16 138801־3

513003, 1, {). ¥111. 

 ׳73?־. 40,15. הפצמה £!*. ש. 11! הפצמב 001־1־.

 ־73?־. 40,15. המל• £300806 4616111111. 146111 130111111 681 111 אנא
7 7 

 768. 38,3; הנא 761־. 15,2; המה 768. 56,1 1. 761־. 44,14. 51,64.

 £2.25,4;המהו 4408. 6,7; הנה761־.31,8. 48,47; הנהו761־.38,22;

 המהמ 761־. 10,2; המע 761־. 13,7. 22,27.29,7. 40,4; המל 51106.

 4,9. 8611161, <{11311111111 ¥141, £3068011 4616111ש 0011 681: 768. 34,1 5 המש.

 14360 ¥00361113 01111113 111 004106 £36. ])161־11ש<{116 81116 £30־68011 801־1-

 61101111־, 6001. ?1081!61־, £101611. {). 103.

 ־75?־. 40,16. 51ש. £34610 10 £. £366. 6. 1.

 ־70־. 41,3. 5110. םידוהיה לכ תאו !{113161־ (ד 51!).; 5101.13180 ה):

 761־. 41,3 (תאו). £816. 3,6 (תא). 3,13 (תא). 4,16 (תא).

 <72?*. 41,5.ןקז. ¥003168 61 £36. 61 ?16.; ?16. {1081.10. 344.

 ־70־. 41,6. הכבו. 10'1(1151,611 ])08161'101'1 , 01 ¥146101־, 103011 10

 ׳10'1)015101 0101311110. 0001. £3{16. 0113] 1 ש 10 511006316 80631 6. 1.
* 

 ־76?־. 41,8. 5110. םינומטמ 161־: 761־. 41,8.106 3,21 (םינומטממ).

 ?1־0¥. 2,4 (םינומטמכו; £. £366., £. 51301., 14000־611118 4640011¥0).

 ־73?־. 41,12. 5101. =£2. 17,8. םיבר םימ לא 161: 761־. 41,12.
% # 

 £2. 17,8 הלותש; 31,7 ושרש.

 ־76?־. 42,1. הינזיו• 806063 £031.111. 344.

 ־76?־. 42,1. 5110. = 43,2. היעשוה 161•: 701־. 42,1. 43,2. £06

12,32. £34610 10 £. 14366. 511. 1. 23,1,3. 

 342,3. -תאו 80£01 508?. 111. 844.

 38?. 42,16. ץראב עתש8, 11? ר/׳146?1ג1• , 111(11111 111 ׳אב (801101)3,

 ?3?113011 531).) ש11?3?1גש.

 30\ 42,20. םיתיעתה. 81151*3׳ <10(1 ?111? נ?3?11. 1331).; 111 ?1*3 ע ע08?.

 111. 01111*01( לי!!). 3(1(11?111וג 08?.
 ־76?־. 44,1. לדגמב• ?זס ב 10 51!). עמנסס 611880 ¥)40101־ לי• 701־.

 46,14 לודגמב (51ן. למ).
 ,76?׳. 44,1. ץראבו. 06316ק11 ?316306 ?16. 3 ])1־. 01. {)1016011101 081.

 ־76?־. 44,8. 5101. ¥14. 34 763. 59,6.
 ־76?־. 44,18. 5101. 80460101 ¥00361113 (םיתשלפ ןמו, ?104 618 10-

 {)01־1101־, 001111110118) 861001 ?31־110013ש ןמו 36?100101־:
 הדבעה ןמו 768. 14,3

 םירצמ ןמו 768. 20,5
 ףועה ןמו £60. 7,8

 זא ןמו 761. 44,18
 םחלה ןמו £■־־• 29,04

 שאה ןמו £2. 1,13
 ליאה ןמו £6¥. 9,19

 ללשה ןמו 1 ?גז. 26,27
 ןמשה ןמו £0¥. 14,26

 םירעה ןמו 11 ?גז. 15,8
 שדקמה ןמו £6¥. 21,12

 םישדקה ןמו £6¥. 21,22
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 022 0מ1די101£.

 .ךודי־לא, לעתי־לאו.¥018313160110 681; לא, לאו. 51,3.00111 .?76>

 צXX0 611.— 00<16 .־. 47,6, 112. 21,35, ?11181161•, ?1111611;. ע161

 י80601׳016. 7 , 0001(161118168 לעתי־לאו • • • ךרדי־לא, 01־161118168! .1118,88
. % 

 - לעתי־לאו • • • ךרדי־לא 168־1886 168181111•. ־

 .ץרא —הצקמ. .41116 ׳א מ11111 61*8811111 681 .51,16 .?76>

 .'בוקעי (!11111(111168 !116116: 1167. 26,42. .161 .11111 .51,19 .?76>

33,26. 51,19. 1)110 1001, (!111 111 1113,8801:3, 00(11018 (16811111(6101'. 30,18. 

 .ט1111ג1' 111 ?. 1131)1). 3(1?07. 26; 461'. 30'3,1161 ,(46,27

 ז. 51,25. ךילע, ?3111., ?9ש62. ?1111 ?3111., 01111*61( 51*670;76>
 -־־ ׳ ^

 : .ןו1*. 111. ססעז

 .תודצמב• ר ן1*. ש.111 ד ססמ־ .51,30 .*/?7>

 .םינת. ?811( !)081 300611111111 (1181111011^11111,¥.34468.9,1 3 .51,37 .?6?

 חובטל. 00111. 41,6 שנפכ; 47,4 דודשל, ?2. 30,4 .51,40 .^7>

 .לפנב; 864 468. 30,25 לפנב, 461*. 1,10 ץותנלו שותנל. ?. 113111

61 1100§*511118 111)1(1116 81116 ?98*68011. 

 .םתותשק• ש 81116 ?9§*6805, 00111. 468. 5,28 .51,56 .*/76>

 ןזי. 111. ן>1'0160111111 681. 3 '113161!) 01*§86 .51,59 .*/46

 .זX61111)118 1111^)1*68818 00681 611411111'§1'1נ6?. 52,8. ונשיו. 810 111 6

 .״. 52,11. 51111. = 00111311 ע 11111. 107ז 76/108>

 .־67'. 52,28. 51111. (1. 119^). ¥14. 34 468. 338.14

 .ז. 52,33. 51111. ¥14. 34 468. 3629.14

♦ • 

 .x168: ?2. 1,4. 15. 27. 23,13. 44,4אראו 86 .11111 .1,4 .£26611
 ץ ׳ •• #

 ב ו).~?. ?31)5. 3(1 1,4 56116 סיסב הי6 1(111) 1,27 1)3 .(!1 16111),3?
 .'אראו <!1111נ<!11168 1311111111 111 1151־0 ?2601116118 16§31111 011111

 .(ןהיארמ,ןהיארמו <!11111(111168: 6611. 41,21 (׳מו.1111 .112.1,5

 (טו). ?2. 1,5.13. 5135. 2,5.~?. ?355. 34-?2. 1,5 (1') 14,37 .67?

 .־11114 ?2. 1,13 תומדו110113601

 ידיו (!113461*: 17,12 .1,8 355.34?.?; 7,27 = .1111 .1,8 .112
 .םידבכ; 461•. 10,9. ?2. 1,8. 7,27

 םתכלב, 1? 10,11. םתכלב 1,17. 24. 10,11 518; .1,21 .£2

 .ןתכלב 1,9. 12. 17

 .הלומה. ?386806 ן>034 111. 344 .1,24 .112

 :(א). רבדמ 1107168 (16§־. 001168 111611113 1151) 43,6 = .1111 .2,2 .112

 .X11111. 7,89.1 83111. 25,17. ?2. 2,2. 43,6צ. 34,33.1? .31,29 .6611

 .רבדמו: 11 83111. 14,13 8611161 61 ,34,14 .52,5 .3?

 השק. 111 1116410 ה 111163, (!1136 11161־3111 101־113111 1־044146־ .2,4 .112

 ־31, 61־383 681. 1411013110116111 0131־81031601 (צ יש 1־60611118811113 1111311118

3441411. • 

 הפש,ןושל ; 461515, 83561)4 עז. 111. 10 ?116511־, ?!!>110113 .3,5 .112

 .־1־. ?6 300011115118 ?15. 7. 34 468. 00134,15

 דובכ. 04016111 10 1־3811ז3,11111 ?311162 5ז676. .3,12 .112
 ׳ ו

 .ינתאשנ• ?00 1000 61 11,24 11111 ינתאשנ.3,14 .132
• • 

 .ש. רבכ רהנ לא 518: 3,15 אובאו; 43,3 הארמבו3,15.51 .132

 .? ב'נ לע* ?2. 1,1. 3. 3,23. 10,22.—51]). ג 111' 10018 18*06161

 .*ן)61'111161 114 רהנ לא• ?00118 16111118 681 461 43,3 .3,15 .2? .155}?

 תרפ רהנ לא.-111 004106 ?95. תרפ רהנ לא 6151111 461*. 46,2 46,10

 .ב) 000111*1*11 .(!51)

 ךתא. ¥97 11161*11 !)081 ע081111ש 700(1118 81§*1111ש 41441111 .3,27 .132

 .״. 48,33. ץראמי . ¥97 !)081. !וב. 1144/?7>

 ז. 48,33. דדיה. ?!])501111 111116 8111111( 111 0041015118 ?476115340111018

 .ד 11161״96, 7. 468. 1,1 • 4. 7. 8. 9. 1 0. 1 1 11111*111^5 511561 1111111 ^) 110111111111

 .י. 17,18 051114§6?133:1 ?.004 ;5,17 .6111? :132 ?.004 ;2.18,26?

 .הליעמ. ¥14. 114 468. 15,5. 461*. 33,6 .48,35 .'4767

 .״/*. 48,36. המהי. ?1111 יבלו47

 תוררג 1)1*. ש. 111 תדרג 11111111411111. ?1161*11 (!11110 נ 86״ .48,37 .'4767

 ר 71461111* 6886. * * *1111111!)

 /(״>*. 48,46. ךינב, ךיתנבו (?11151105, !{1111162). ?!־. ש. 5111 ךינב,

 .(ךיתנבו (?1115., 0511*61( 51*676

 .*יכ x 1*001ימ. ?1*. ש. 0 .49,4 .*/476

 .אלו. ¥117 9,1111(11111 11191111 4616111111 .49,10 .*/476

 .חולש (!11111(111168: 1 ?6§*. 14,6 .23,40 .2? .51111 .49,14 .*/476

 .י§6? 1 94 .955? .? 111 1001 1146111 .23,40 .2? .49,14 .*461 .3,5 .132

 .(״1״ 56116 1151) 14

 .יוגחב !61*: 461*. 49,16 . 0594 . 7. 13 . 09111 .51111 .49,16 .*/476

 לופו 70 ?גהב מדק5 11011 001186111111111 011111 !])818 *94411111111 1196^) .2,14

0041018 761*518 61 46811111 111 ?. ?955. 511. 1. 30,2,4. 

 ״. 49,19. 51ש. העיגרא 161*: 461*. 49,19 םודא; 50,44 לבבו/476

 רקש ןושל.-?. ?955. 94 461*. 49:־ 12,19 .07*1? ;(61?515 ,10110(1)

 "העיגרא 518: 461*. 49. ?1*07. 12; העגרא 86ש61: 40ע. 50,44; עיגרא
• ^ 

 ^ .״51,4 /468 :8611161

 •ונדיעי. ?1)11 ינדועי.49,19 .?76>

 -עעX6101418 !1111611)1)3 8!638ויתבשחמו. ?3,568011 111 6 .49,20 .?76>

411111 681. > 

 .התזחא• ?38־68611 !11 ת 61־3811111 081 .49,24 .?76>

 לא ולע 1)15: 49,28. 31. ?011111 ?. ?31)1). .1111 .49,28 .?76>
 •/ *י

 ,ומוק• מ 11111 ל,קת ש.ססת־.49,31 .?76>

 ;הלעמו ריעמ x168:50,1.9לבב לא 51,00.86 =.50,1.5101 .?76>

 ״ו ןמ דה״ 101־13886 34(1611(111111 631 ״םיפב״,0016 081? .51,00 :45 .29

 לבב לא 6113111 11 ?31־. 36,20 1־61)61־131111־.—?. ?31)1). !(י. 111 7. לא
 ^ \_ 

 .(ר לבב לא) 341111111 11 ?31׳. 36,20, 010111111)1 •16ז. 50,9

 ,־611118׳ב לע; 004. ?36.׳ב לא0008 ,.513111 .? ,.366? .? 50,9 .460

 •׳18611111־. 52 51 !י : לא לבבל .161? .604

 ׳ב לא• .36? .004 ,11008611118 ,.513111 .? ,.366? .? 50,29 .460

 נ111ע1־688113 31116111, 004. ?19", 604. 111388. ׳1806111־. 7,600 1060

 .לא, 01־161113168 לע 63661־6 11־3411111 0661401113168

 םיבבוש. ?081. ש. !ט םובבוש טוט131טש. ן .50,6 .?76

 •ורי• ¥018313 160110 681 יחי .50,14 .?76

 .ומקנה• ה ?111 נ,עע• ש. 601־50,15.0 .?76

 ,לאו. ?141 לאוי 1־01־13880 13ש !)0. !מ. 10111. ?0 ד א ■50,21 .?76

 .ש3ז8• !•031. 01. 3441111ש 681, 7. 34 468. 39, 4 10 1104!)

 .x. 23,33. ?07? .ובשי 710168: 600. 47,4.6 .5101 .50,39 .?76

 םכישנ; 25,5. 408. 1,14. ?2. 31,6. 460. 00,39 3,19 .1? .23,42

 ;םייא םייצ; 6108. 3,4. 9,3. 2306. 8,4 םינקז; 11 ?6£• 10,30 םיעיבר

 .םיעיבר; 106 15,28 ןכשיו; 38,40. ?8. 140,14 15,12 •68? 11

132,12. 066. 8,14. ?60. 2,10.—?34601 34 008. 3,4; ?. ?366. 

 .(!םיעיבר םיעיבר ע081 םינקז 1000 ©111)110!) 600) 23 34

 -פ 1. 6. החותפ. 0001. ?6111280611 ע 1־3613110 .11%} 50,46 .?76

 .(ע. ¥01) 34 11601101 4683136 3 ?36010 8411100 (?1ע3. 1872) 0601

% 



 8 ספמיזס^. 023

.1,7 .035 .1,5.7 .03,11 .5,11 .1111 .10,5 .008 .48,14 .£2 .42,11 

 13. 2305. 10,4 ((!110,401־); ונממ_403. 59,9; ינממ 008. 14,5.

 82. 5,9. לכ 311114113 11131111 11־1־1411111 130111111.

 82. 5,11. לומחא. 810.

 82. 5,12. קירא. 011־0011118 61 נ\1ן>. ג {)081. 111. 344.

 82. 5,15. רסומ. ?31113011 035. ן08161101*1 11131111, ({1130 11141־0. 0

 ?3111. ?15. 3441411, 111 !{311102 035. 111111. 00111. 0111. 34 961־. 10,8.

 82. 5,16. 0111.=0. 0355. 34 ?צ. 10,10.

 82. 6,2. 0111. (1. 124^).ירה לא 403101•: 6,2 טדק םדא; 19,9

 עמשי אל ןעמל; 34,13 םיתיערו; 34,14 אלשו.—0111. 34 19,9.

 34,13 ירה לא 4שז14יגג63 (ה) 10§־1 11־3411111־: 34,13 םיתיערו; 34,14

 הערמב; 6,2 ךינפ םיש; 36,1 אבנה; 19,9 רנוסב. 1140111 (0) 10010.

 0355. 34 6,2. 111 004100 36,1 לע 111 לא 1111113111111 081 (0)1. ,ל ירה לא).

 82. 6,6. ומשאיו. 01111־611 51־01־0, 8011053 (ש 31110 03§יס8ס11); 1111110

 111401111־ 1111880 : 201־0, 201־6 51־01־6.

 82. 6,11. ךלגרב. 81110 03§68ס5, 11. 34 308. 55,3 01 02.44,18.
* ^ 1 

 £2. 6,13. םכיללח 1ס םהיללח שח^ןגש.
 • י י ^ •

 82. 7,11. םהמהמ. 01161־3 {)1־1 ש3 ¥00310111 201־0 1)1־000 ?1401111־

 113501־0.

 82. 7,15. בר הה. ?1111 רבדה, 111־. 111.001־1־.

 82. 7,16. םירהה־לא. 0003118 161־0 1013 01־333 081, 111 1111110 811

 ־לא. 18,6. 11. 22,9. 47,7 0351£ס])11 41104116 4016111111 681.

 112. 7,20.- וידע 1־38111־3 111 וידע 1111113111111.
 " ׳ י #

 112. 8,3. הנקמה. ?1111 הנקמה.

 112. 8,6. 0ש. 014. 34 368. 3,15.
 1 י ׳ /

 112. 8,10. הנהו. 03£־68ס5 101־16 111 004100 1101111111114113111 46681, 111

 361־. 14,16 ינפמ.; 14,22 הוקנו; 35,4 םירישה;?2605. 5,2 תישילשהו;

 22,20 יפאב; 33,27 הדשה; 40,1 הנשיה; 40,31 ומליאו.

 82. 8,16. םירשעכ. ?1111 םירשעב.
* 

 112. 8,17. 0111.=2305. 2,12. םירפוס ןוקת הי:

 טיה בדד ורבהו 0 ?31־. 10,16 518

 ועישריו 105 32,3

 היהאו 105 7,20

 םיללהמ 031. 1,12 0!1.

 םתחפהו 031. 1,13 0!).

 ורימיו ?3. 106,20

 םיעבק 031. 3,8 0!).

 וניע תבבב 2305. 2,12

 םהרבאו 6011. 18,22

 יתערב 011111. 11,15

 ומא םחרמ ?זגש. 12,12

 םיללקמ 1 83111. 3,13

 הרמזה ?2. 8,17

 תומנ אל 035. 1,12

 ודובב רימה 361־. 2,11 -

 ךילהאל שיא 1 0. 12,16 513

 01501־ 005135 ?11111. 16 8 34411:

 ורשב יצח לכאיו ?זגש. 12,12 רימא ןולקב םדובכ 008. 4,7
 ינועב הוהי הארי ילוא 0 83111.16,12 ישפנ ילע חישתו ?51־. 3,20;

 011111111 031. 1,12. 3,8; 1 0ס§־. 12 01 0 ?31־. 10 31118־1111 ןוקת 1000

 5356111111־.-00111. 1151־08 131143108 111 ?1־010§0111. 01־11. {>. 87. 88.

 112. 9,4. 0!י. 00111. 0ש. 34 30,2 ; 005135 ?זגש. 40.

 112. 10,5. לוקב 01־. ש. 111 לוקכ 001־1־.

 112. 10,8. 0ש. אריו ?10168: 6011. 12,7. 17,1. 18,1. 26,2.24

 הלילב; 35,9. 46,29. ?צ. 3,2. 06?. 9,23. ?שמ. 16,19. 17,7.

 20,6. 00111. 31,15. 3114. 6,12. 13,3 ךאלמ; 0 83ש. 22,11. 1068•

 9,2. 0 ?31־. 7,12 (והערו=ורבחו). ?2. 10,8. 19,11. ?346ש 0.

 084־ 1,1 3׳,י7 םתא; 7־8 וי״נת״; 8,14 הנפצה; 11,10 טיחשא.
 16,27 ויתאנש; 48,18 ותשעה; 46,12 ו״לל; !״. 2>80 ^

 '״; 36־14 םנשה; 2י״*־ >׳2 םניתגא; 0,15 סיקיהר,; 2 5'
 ואריו. "ז• ס!"*־ 111־ 1*1־ <״״״, 16>27> "״,ז40);ן1מ״ ^

 560411111 6886 16811ש0190 8110 00מ61־ש31. 00115 34 308. 10 13

 0ש. ך/רוא 86!0168 460168 !116116: 0611.17,2. 20,6.40,19. 41 39

 ?£ 9,15 ךאו; 25,9 ינא רשא לככ; 25,22 יתדעונוד ארתב; 3210

 ססוג*• 9,14 ףרה; 11 83ש. 24,24 הנקא ונק י)ןכ יכ, (ךתואמ); 361־'.

 25,05. ?2. 2,3 חלוש; 2,4 חלוש; 3,27. 29,5. 38,4. ?8. 25,5.

0) 38,17 .2? 34411111 , 2,4 .2? 011114111111 513,2,3 05 .0355 .0 

 03111., 0סס§5111ג8, 004. 035. 4606011?©).

 ?2. 21,34 (0ן1. כ* של למ ז י) 61 ?2. 40,4 0040צ 035. 53501

 זןת*1א._ ?ז0§313 160110 1111־0(016 1000 681 ךת)א.

 82. 4,9. 0ש. = 0105. 3,12. ?3461מ 01 3113 ?00351113 111

 ]151־0 005135 ?1גש. 75.

 -82. 4,11.ןיהה. 8111)1־3 ה 11111 03ש62.
^ , • •• 
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 .־X6111 ])]13 1111]) 134113011? 64(461 6886 63318־3 ד ¥0018 ,ידשה 111 16([811
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 028 ^.סעזס׳ז^׳זזס^ז^ 061110^5.

 112. 42,14.1ש. ׳המ (]ישמשמד=) שמד !ידיחי אב. ג1ש. !1(1

 26ן11. 1,10 !1(1(111; שארהמ 11 83,111. 16,1; תועבגהמ 26ן!6.1,10;

 01311111 םיולהמו 11 ?31־. 34,13; רגהמו £2. 14,7.—3.113111). 11.1.
% 

 43,2,4 (ןילמ בכ) 34(13111 שארהמ. 0031.611313 00111311 מ013. 195.

 ־82. 42,15. ינאיצוהו. 8001־3 א 101-13386 11111 261־6.
* / 
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 7,20 רעשו; 10,16 ןכל (1161)13?); 11,15 םיעב; 25,9 הליגנ; 26,16
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 .x01414ןז. x61011118 1016ךלמל. >11100011 10 6 .10,6 .1108
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 </0מ. 4,9. ןויקיקה. 80ע1־3,10(1 111 00(1106 681 01111610,
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 םימכ (״161\ 51,55. 111011. 1,4. 101) 11,16, ¥. ¥ש. (50(11013 £1 .111)11)

 י 51) ^ גנודכ (11011. 1,4. ?8. 22,15. 97,5) 46ז 1מ £151118'1*3 ^
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 ,ינ/ות 1*98111*9 111 ינתת 01114. 111 11191*§*. ונ 3׳1141(]110 -4!(4 • 14:1011
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 .םיחולש. ל 8106 ?9£6805, ?. 3(1 ?2. 8,10. 308. 7,4 .441011.1,14[

 יזגו.ז 8106 מ3§68011, 111 הנכשת £2. 17,23;ופשנו.1411011.1,16

 ט000!(]113ש 1)3563011 ק08*. ש. ?1(161111• 3(1(111111״ £0:6886~.14,2 .23011

 וקשי 4061 2,9;ו-זגנ 3311. 1,12;ושיוקו 261.11. 2,1;ומשנ 4061 1,17;

 .ש])X647,6 .461 1)3 .? 13המשנ 23011. 7,14. 1113 6

 ג!ש. 00111. 34 468. 10,12. .2,6 .311011
 / ^ ג

 .לומתאו 1־6060*1 10300 !ט לומתאו ש 111., ?. 34 463 .2,8 .311011

30,33. , ' 
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 יבושמ• מ 400508 ]>000*18 (מ ?. 34 463. 38,9) 61 11- .2,8 .311011

 .מ63 11־1־1*1101 *30*11ש 61־31. 1*1111010 11)103 מ 61 11063 1ט מ 61־3813 ])031. 111

 ש 80])61'108 111 01111־611 43§־. !״11131111״ 61 03563011 111 צ) 11161־3 11110111([
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 . .ש. ((־. 200ל. ¥14. 34 468. 5163,19 .2,11 .311011
** . 

 .ונמישא. 1)3568011 111 נ 6ז33טש, ?. 34 £2. 32,7 .2,12 .341011
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 .־0?. 15,23 (הנעמ־!). 116,1? .3,7 .511011

 .לארשילו• ל 805653 טסמ 113561 .3,8 .341011
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 םדא. 811 ])1*3 ד £6513 ])ז. 111. 4616411111 684. .5,4 .$11011
 .נ\£1011. 5,8. 51111. 714. 34 ?2. 44,20

 זי• 155 ׳שידו 801־151 311.
 . 417%. 4,3. הנתכלשהו. ?108561־, ?1111611 0. 1

 ^ימ. 4,10. שאב• א 8100 518])],15 סס"*!•* *1״ן. ^ 0 י |

 5(}6)51351 5516 4,12י יל 81116 פ!י§••'; השעא (31*61־״״!)
 -4יי*• 5,2. המיקמ• ה 8516 513],]״5.

 -4י"■ 5,4. ,דוהי 10 1־3801־3, 511* ינדא!

 ¥1־

 ׳5- ומש 'ייייי <1״^: ?^ 15,3. 46,־. 33.2. 1!מ ד 50 ^

 ־00* (*3180: ף ]"■0'׳ך). י61*31 10008 6084601 3,2,3 .* .*51 .355? .? .9,0

 .י 011016111 11116־1 '"540יט ^״01 68*, ])08*61101־1 0* ״5,9 *"^
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 " , ו״־**5 !־י לע י(?8 18,18) ריכהו ,(11 3. 22,18)
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 פר ו ןמ.-114610 1001 10 5110., 34 468. 5 8 ־
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 ימ. 7,3. 5101. ¥14. 34 ?2. 4.32,31^
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 (קחציל יונכ 1 קחשי) 100001 <!01ם*0ש ססס 3**6ת10*. 0011*. 5110053*5
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 '־ךיהלא. ^00011111111 (1181111011^11111 (׳101*08) 80(^1111111 .8,14 .1(241
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 .(ג׳11353 ](36001*503), 51*. 30*610 ])08*013* רמאיו (5 1 ז83 51 6513?)

 י1



* < . / 

\ 

 x10^1!. 032ם^סוי^׳מס^ 081^

/ 
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 • • ״ %
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 רעה ([110161* ?9,1113.0113,411111: לאוש 011011. 7,3; .01111 .7,3 .111011[
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 .תמצעב 11*6*3 ע £3111. 06310])6 61*3811111 681; 49,23 יוק £3111 47.9

 םיטרמל"; 51,3 הדות, 111611 61־3811111; 51,6 םימש; 51,8 50,6 ;.836
 רודל; 51,22 םוב; 52,3 רמא ?316. 836.; 53,3 שיא; 55,7 חולסל,
 ;.ם 81116 03§־. ; 57,15 אשנו; 58,6 התפ; 59,9 הקדצ £3111. 836

 ;וכלה; 62,8 דוע; 63,18 ךשדקמ; 64,6 ךמשב; 65,3םיסעכמה 60,14

 .שרוי; 65,16 ךרבתמה 65.9
 ;וכלמל; 1,9 ילא; 2,11 אולב; 3,19 יתרמא; 4,5 ורמאו 1,2 .38%

 קחרמה; 7,2 תוהתשהל; 7,23 רבדה ?316. 43§־.; 8,18 31111. 4.16

 ;היתורהה 80]1ז3 ת 111111118 681 3006111118; 10,10 ופצקמ; 10,19 יוא

 לארשי; 14,14 םהילא יתרבד; 18,7 רבדא ?316. 43§־.; 22,2 11.3

 ;םירעשב; 23,14 הרורעש; 25,17 ינחלש; 26,4אל;26,11 םיאיבנהו

 םירזעה; 26,23 הכה ?316.43§־.; 32,12 יניעל"; 32,18 םלשמו 26.16
 .רובגה 1)3§־.; 32,27 לכ 03£.; 32,37 יתמחבו; 32,44 בגנה ?316 61
 ;־.; 33,2 31]). •השעו 313עע16 0. 3411. 34 ׳168. 23,13); 36,2 תא§43

 ירבד; 37,6 יהיו ?316. 836.; 38,1 םירבדה ?316. 43§.; 39,2 36,6

 שדחכ 03§*.; 40,14 ןומע ?316. 43״־.; 48,14 ישנאו; 48,28 הנויכ

 .רכ; 49,9 םיד ?316. 43§־.; 50,29 רשא ?316.811ן>1־3 ש 11011
 תופכמ ?316. 438־.; 2,8 התאו 61 3,2 הלגמה .1,11 .$20011

 ;רמאייו; 3,16 רימאל; 3,19 ךשפנ; 4,17 םנועב 3,1 ;.836 .£3111
 רשא; 10 לכל; 7,4 םתעדיו; 5 ,דוהי; 10,17 םהב 83§־.; 11,17 5.9

 ;ייתצבקו; 15,5 ותויהב ?3§•.; 15,6 ןפגה ?316.43?.; 16,61 תונטקה
 היהי 811161)3§־. ; 19,10 םיממ, מ !)01118 81116 83§־08ס6; 12 שתתו 18.3
 הרעתמ; 21,13 יהיו; 23,10 והקל, £3111. 836.; 29 21,9 ;.316.836?
 ךתמח; 42 ולש; 44 אובכ 83§־.; 49 ןכילולג; 25,11 01 28,24 יכ

 ;־.; 26,1 'יהיו; 28,24 ריאממ; 30,2 ,דוהי; 11 םירצימ; 12 יתתנו§83
 והשטיו £166112 ?16.; 32,1 היה 461. 131(661)6; 32,13 31,12
 םחלדת; 33,4 ומד £3111.836.; 36,6 יננה 461.83!)60811!)1־3 ה; 37,2
 ינפ 461. 13660?6; 37,8 הלעמלמ; 41,5 בחרו; 41,8 הבג; 43,24
 .הלע; 44,3 היהו, אישנה, אישנ ; 44,7 תויהל; 44,11 המהו £316
 .שדקה 11111־3 ד ¥003113 11011 681; 45,3 תרשע; 5 תרשעו 44,27 ;.836

 ילעפ; 7,15 ובשחי; 11,8 ־ןנתא; 12,14 םירצממ; 3001 6,8 .1108
 !תג; 31%. 5,12 רעשב; 6,10 םימצע, ךמע. 8״ק1*3 ך ¥003118 1101 4,13
 ;םהילעמ, מ 31116 83§־.; 33%. 3,3 ולכא;13(3>. 1,8 קוחרמ 1,5 .30% ;681
 .*§םושל; 3,2 תונינש,י ?081 ג־, 1303■ 2,23 םתוחכ, ת 61 ם 3111603 2.9

 ן)111. 46681. 368• 6,10 ו ינ* אבד , 008,9 ¥3¥ 111 (806663) 003118^
 ;וניזאהו; 14,1 רהבו; 27,9 םינמחו; 30,25 היהו; 65,15 םתחנהו

 .יאשו; 14,8 הראכו; 332. 14,7 וקמנו 7,29 .30%

 ן601011160§־1*3])11136 0])6 110]>*68813 110111111113 001*1־1 §'61143 101118 111

 ־31110111111)3111 004106 80(]! 111 6111111 1111111111? .6118*11111 104*4> 681 11011 6886

 ־31־1118 801־1ק861'14 836])6 101,61113 1161-001110 41114 111 ,6¥301111 10018 1111118*1

 !ןגמב 3016 ¥1צ 00§*110806*6 ])011161־11)1, 111 11113§־1116 31116111 ])6010§'*3{)6103

 -־31־0 116 ¥6811?3 ?1146111 1116*31*11111, 116411111 30061111111111 61 1¥003 63114

 ־1101־] 111. 0])61־31־11 31116111, ?116118 ])1־36801־1ן)111111 61־31 111, ?31136(1([3 1111111

 -ן>610!8 466886111, ]3)1141 111801־1661*6111, 1111§־1136 3£6*§6010<[ 13611118 111

 X6*0663111 83118 414106*3111 06?18־113*1 116(]116 3*1001 ()113111 6§1 31036*6

 ,ז 63 (]113 ]13* 681 )1111 §*0111,13 11166311111*. ()110 13011110 081 6111(]1[861

(]0301([11301 8111§'11]3 10113 16* ?13161*¥6 61)1611431)3111, 61 13])1468 10018 

 מ1ש111111 16ש])13118 31*310611111111 0116111101110 11011 83118 1'6ס1ן)0*6111 61
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10 101118 101>])*68818. 4.006411 0(1104 !])818 36811¥18 106081608, ?11 6108- 

01041 0])6*1608 1113x1106 140061 80111, 01611 16*6 ])*01106*6 ])0101, 0010 61 

 . ז3ן)111 1011 111 1360118 §י60§י*3ן)61018 00060160418*§11160 61 61([3*'§6010([

0000(1311 088001. £111110 101008 000640 101*6 01 11360 641110 118 ?11 
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80])6*¥303116001 40x1.-0611403 111 34001311001608 6100114313 8001. 

 1. 308. 8,12 ןורמאת 344. נ\1!). יי; 13,10 ךשח 344. 0!)._ך;
 29,8 (1. 22") ג1!). עיבשה; 39,2 לכבו, ססס לככו; 42,16 (1. 34")

 1!). ז, ססס ז; 47,9 הנאבתו; 50,7 ינדאו; 56,12 האבסנו; 60,4,

 ביבס; 63,7 ־רשא; 30%. 3,7 ,דוקו, ססס היקו; 6,19 11111. רשאכ ססס
 ׳אב; 12,2 101. םתעדוהו; 12,16 101. תשבוה ססס ׳ח; שרחת שרחת;
 21,7 (1. 76") 110. ספב; 23,1 םיער; 25,37 344. 1!). 1; 31,34
 101. הלמל (106 30,9) ססס הלכל; 32,29 !]>. 'זי; 46,8 הדיבא ססס

 ׳בא; 50,29 הדז; 50,36 !ן. םח; 51,9 101. ונאפר, ססס ינאפר;
 $26^11. 7,11 !ןי• 110. 1 ורבה, ססס ירבה; 9,3 םידבה; 11,22 דובכו
 ססס דיבכו; 20,1 שדחל; 20,31 ריבעהב 000 ׳כ; 28.24 110. 16?
 םוקלא (?*0¥. 30,31), ויתאבלל (£36. 2,13); 32,29 ונתנ 344.
 !ן. ו; 33,31 אובמכ; 38,15 !]). שרח ססס שדח; 45,17 תולועה;

 331011. 4,2 הכלנו.
 0. 16060108: 308. 2,2 תירחאב; 5,20 בוטלו; 11,6 גהנ; 12,1

 ךדוא; 15,6 ויהי; 22,3 קוחרמ;"39,1 תעב; 44'9 םלכ 461616; 48.6
 התעמ 83£6ע6; 51,5 ילא 401616; 51,22 בירי; 52,11 ורוס 61 53.6
 ונלכ 461616; 54,14 ברקת; 56,7 םיתואיבהו 404 ]1*108 8106 300.;
 60,15 ןיאו; 63,14 םימשמ 461616; 65,3 ־לע 461. 300.; 30%. 1.6
 ינדא; 1,15 יננה; 5,8 םינזימ 4.160.; 7,3 לארשי 83661)6; 8,1 תעב;
 15,4 ךלמ; 17,22 יתדצ;'25,3 ילא 1160.; 29,14 ,דוהי 86§־011113;

 32,21 הקזח 401616 80ןז3 ק; 39,7 רוע 4160.; 42,14 רפוש ??6-
 663 036.; $20031. 3,3 רמאיו; 6,3 איבמ; 14,17 יתרמאו 06613;

 16,37 יתילגו; 18,7 ומחל 401616; 20,1 ואב; 21,19 ברח; 23,4
 הלהא 00613; 23,42 תרטעו; 26,8 ךיתונב; 26,12 ךינבאו, 461.300.
 106*3 ו; 28,23 ברחב; 28,25 יתשדקנו 461. 16*063 106*3 ד; 29,11

 ־רבעת־אל; 31,12 םירהה 06613; 41,9 רשא;.44,2 ילא 86§,־01163;
 44,8 יתרמשמ ?6061*; 48,29 וליפת; 3308. 9,13 וינב; 3%%. 6,10

1 

/ 



* 

1 

 דבא־ (דבאו, 8*ז.)51,55

 והיבא (7)43^.13,3

 המלא (2)008.12,11

 ינדא (34,?ז0ס11.)468.11,1 1

 בהא (9)008.12,8.131.2,11
 • • ןי / /

 גורהא (גורה, 4 ׳למ) 711״. 2,3

 התוא (2) 11. 7,1

 יתויא (32 ׳למ) ׳16ז. 25,6

 ךתוא (17 ׳למ) 02.3,27

 הרזא (3) 026011.12,14

 והיחא (3) ׳101-601.34,9

 םיא (2,1 פ״ר, 1 פ״0) 0311.
' 9,17 

 הליא (5 ׳םח) ׳10612,5

 ולבא (3 ׳םח) 0311.1,1*0

 ז —

• 1 

 לא (7 לע) £26011.13,2

 לבב לא (6) ׳161'. 50,1. 51,60

 רה לא (16)׳168.56,7.02.40,2

 ירה לא (4)02. 6, 2(124זי) —
02.19,9.34,13(5) 

 די לא (5) 026011.48,1

 , . םהילא (5 שימד) 02.16,37

 םלשתי לא (13)־161'.39,1.02.14,21

 ' לארשי לא (7)131.1,1

 םידוהיה לכ לא (3) 461.44,1.

 םיבר םימ לא (3)^61.41,12.02.17,8

 רבכ רהנ לא (2) 026011.3,15

 םא-'(14 פ״ר 8310., ׳16!.)
461.4,1 

 ,־מא הכ םהלא רמא (4) 026011.12,10

 הוהי ינדא ,

 הוהי רמא הכ רמא (4) 026011.11,5

 שונא (4)461׳. 17,16.30,12

 םהיהלא הוהי ינא (8) 026011.39,22

 איבמ יכנא (4, 461־.) 461.4,6.6,19

 הלעא (8) 46ז.46,8

 םדפא (2 ) 008.7,13
 י • •

 םירפא (4) 008.4,17
 גח

 ךארא (2) 2301131׳. 1,9

 העיגרא (3)46ז.4 9,19

 הכרא (4) 46ז. 33,6(1.921>).
•• * 

 ץרא (14ימק יקס 468.49,13

 טררא (4) 468.37 , 3811^.

 חלשא (9) £26011.5,16

 םהתא (5) £26011.34,12
* 

 תאו םימשה תא (13) 03^.2,6
 ץראה

 םתא (16 ׳םח,46ז.) 401׳. 6,3

 םתא (25 ׳סח,02.) 026011.5,4

 הנתא (הנתאו,4)02.34,17

 האב (11 ׳רלמ) 461׳. 10,22
 דד %

 למאב (8) £26011.86,20
• • • 

 רשאב (רשאבו, 15)468.47,12.
400.1,8 

 תיבב (6)468.5 , 8.(40108 6,9

 ךלמה תיבב (3)46ז. 38,7

 הלבב (29)468.43,14.461•• 29,1

 הוהי רבדב (5,6110§• 13) 461.8,9
 *".*.י

 ▼ י דדב 46ז. 15,17.49,31

 םירצמ ךרדב (3 ) 468. 10 , 24

 דדוב (3) 008. 8,9

\ 
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1$1)10£8. 1 

 הנוב

(2) 

 (הנובה , 5 ׳למ)1מ1.9,6

 (3 ׳למ)£26011. 36,32 ושוב

 (3) 461י.49,16 יוגחב

 461.21,9.27,13 (8) בערב ברחב

 (9 ׳גד) 461. 29,3251!)' בוטב

 ¥. בוט בוטב

 1,1 .§80 (3) שדחל דחא םויב

 המחה םימיב
* 

(9) 461. 3, 16. 50,4. 
4061 3,2 

 .1,10 .511 (5) וכב

 המב
 7 ־־

(8) 511. 6,6 

 43,2 .25,10 .468 (9) ומב

 45,13 .468 (3) ' ריחמב

 םימב
• 
• 

 (7 ׳פר) £26011. 27, 26

 \׳.ישעמ ישעמב

 1,7 .2001131 (4) והיכרב

 חצרב
• 

(2) £26011. 21,27 

 הדשב
• 
• 

(5) 468. 5,8 

 תורירשב
* 

 (2 ׳למ) 461. 11,8 51!).

 (5,?101>1ג.) 461. 40,5. הילדג
41,19 

 468.1,2 (3) — • יתלדג

 ירבד
: ^ 

,66,2.461.23 .468(13) 
 28. 29.10 י

/ 

 . יריד
+ 

 (3'גד) 461.31.20

 ידד
• 

 (5 ׳םח) 461. 32,8

 יוד
 7 ־־

(3) 468.1,5 

 (4 ילמ) £2.34,6 * שרוד

 םיד
 7 ־־־

(3) 461.49,9 

 יתימד
• • • 

(2) 461.14,24 

 £2.40,24.27 (7) םורדה ךרד

 40,44 .£26011 (6) ןופצה ךרד

 אה
% * (3) £26011.16,43• 

 468.10,16 (5) תואבצ הוהי ןודאה

 (16 ׳ימסד ׳ל) 46!. 1,18 ץראה

 לכבו׳ווכד׳ל ׳גוז ו״י ץראה

 . ׳אה יהלאו .׳אה

461.1,18 

 ¥. הנוב הנובה

 איבה
7 (8)461.17,18. £2.20, 

15 

 ואיבה
 (ואיבהו, 9)461.27, 12 / 7

 1 468.56,1 (5) ויבה
% 

 £2.16,4 (3) • • • תדלוה

 '£2.20,14 (2) םיתאצוה

 .<}51 35,14 .461 (3) םקוה

 2 , 1.43 ,461.42 (3) ד הי עשוה

 • ^ • תאזה
(5) 408.23,7 

 (2׳מק1׳תפ)£2.34,16 .י הלוחה

 £26011.34,21 (16) ' הצוחה

 ויה
7 

(6) 461.15,18 

 • • • # ••• הלציה
(2) £26011.15,4 

 / * ^ 4.64,9- ,468.14 (4) התיה
77 7 

 ♦ י

 45,21 .468 (3) ינא אולה

 (41(11111)הנומה) £2. ונומה

 31,18 >׳

 ותימה
• 

 (3) 461.26,21 ׳

 הנה
• • • 

 חספ״ר, £2.)£2.22,6.

4 

 39,8 י
$ 

 .(!51 14 ,28 .£26011 (3) ךכוסה

 1108.12,6 (4) תואבצה

 468.2,2 (3) ,דוהי תיב רה

 (4 ׳למ)ץ.גורהא גורה

 (3,׳רהו 1)468. 22, 13 גורה

 (4 ׳תפ) 511.7,3 רישה

 םולשה
7 

(4) 461.25,37 

 (3 ׳סח) 461. 36,9 51!). יעשתה

 עדאו (3)468.50,751ן).£2. !0,20

 ׳ וליאו (4) .411108 2.10

 םתואו (3 [יסחדחע£2. 10,22

 (יבד)לאו (2 4 ןיידיחי) 461.ן 4 ר ן ך

 רמאו (6,411108)4111.6,10

 יכנאו (9 פ״ר) ,16!׳. 3 י 19
7 ^ ^ # ... ^ 

 ופסאו (2 ׳םח) ,168.24,22

 הלעאו (3)^108 4.10

 הלפאו (3) £26011.9,8

 אראו (5?׳מק, £26011.)£2.1,4.׳
 1,27 1!ו.

 יתוקח תאו (2) £26011.20,16

 םידוהיה לכ תאו (ה״כ תא, 4) 461׳. 41,3

 הנתאו (4) £26011.13,1 1

 םרטבו (3) 46!־. 13,16

 יבשויבו (3 ׳למ) 461׳. 11,951ק.

 םימבו (3) £26011.16,4
# 

 םתשקבו (3) ׳101.29,13

 לודגו (8) 461•. 10,6
# 

 • םגו (9פ׳ר,468.461.)461.40,11

 םגו (5 פ״ר, 411 ק10ן>11.) 20011.
14,14 

 רבודו (5)111108 5.10

 461.36,12 (3) והילדו

 ץראהו

 1^• ׳ * י ^

 (8פ״ר) £2.468.24,5. 36,
.34 

 ואיבהו
7 

 ץז.ואיבה

 20011.5,11 .468.16,5 (3) ןכוהו

 ס
 * ויהו

• 

 (7 ׳פר) 461.48^28

 461.24,8 (3) םיבשיהו

 £2.21,7 (4) לא אבנהו

 הלעהו
 (5 'סח) £2.20,32

 (6) 461. 17י.27־.21 ן1,4) שא יתצהו
 ' 43,12•50,32.^.מז-1י1^

 (3 ׳למ) £2.16,60 יתומיקהו

 £2.46,3 •468.60,14 (7) ווחתשהו



 וק$ו (3)46ז. 25,34

 רמאיו ,(6׳פר61׳תפ)331>.2,6

 ׳,ורמאיי; (9 ׳פר)468.14,10.461•.
2,17 16,19.4061 

 ופפאר (10) *1.40,12

 איביו (11 ׳פר) *8.41,25
\ 

 אוביו (6 ואביו ריבס) £2.
14,1 

 והואיביו (7) £2.19,4

 !בר (3 ׳פר)*ז. 9,11

 ייו (3) £26011.21,24

 ידיו (4) £2.1,8.7,27

 עדיו (3 ׳פר) 1(311.1,7 ' :

 ועדי.ו (11 ׳פר)46!־. 37,20. י
41,20 

 הדדי ינא יכ ועדיו (4) £2.5,13 י

 יתרבד ׳י

 תעדיו (7)£2.16,62.22, 16

 ימיב יהיו (5 פ״ד *8.7,1.*ז.
 ׳ 1,3.

 מש10£8.1

 יאצי (7) £26011.9,7

 אר!רר (5) £2.20,29

 ברקיו (5) *פ. 1,6

 ארי (20)£2. 10, 8. 19,11

 ודריו (7)£2.26,16.27,28.
2,22.§47,8.33 

 לשור׳ ילמ)

 הושריו ויו (4י) 46ז.30,3 10.
 ד

 בשיו (25) £2.44,1

 (4,?1־0))11.61..23£10£1-.)
 461׳. 38, 6

 וחלשיו

 ווחתשיו (7)468.49,7.261111.2,11

 ־ םויכו א. םויכ

 הלכו (6) £26011.42,15

 םאבצ לכו (4) 468.45,12

 דחאלו ▼. דחאל

 לכוי אלו (4) 468.16,12
 \ • \ • י

 (3)־ !1011.1,13 ולכי אלו
 ✓׳

 אלו (6) 468.45,23
/ 

4 ■ 

 תלכלו (4 ןידיחי) 461.35,9 תואבצ הדדי רבדייהיו (3) 2301!. 7,4.

 ויהיו (11 ׳פך> 461•. 18,23.
.42,17 

 אצויו (12 ׳למ) 46ז. 50,25
% 

 ואיצויו (12)461•. 26,23 (£ 84*)

 קעזיו (4)400.3,7.23011.6,8

 קזחיו. (15) 40ז. 52,6

(5) 468.41,7 

 . ול

131.2,13 (4) 
 ן

 (8) 461׳. 17,10

 ולו

 תהקלו

 תתלו

 המו א. המ

* 

 הכיו (10)46!י.20,2

 ולכיו (3) 461׳. 20,18 ג1ק.

 תמיו (5) 460.41,2

 לער (17 ׳פר) £2.14,7
# * 

 הלעיו (3)46!י.21,2
 # ׳

 ולער (3 ׳םי) £26011. 2 7,3 0.

 אצר (3) £26011.12,12

 אציו (13 ׳םח) 461. 20, 3
 (4. 74•־)

 < י

 האולמו (3 ׳למ) *ז. 47,2

 (רבד)ןמו (16 ןיידיחי)461׳. 44,18

 השעמו (10) 468.5,12

 ישעמו ,א. ישעמ ״ י ,
 הארמו (7)£26011.10,9(1.129*)

 רהנו (4) 400.2,4

 םחלנו (5) 23011.14,3

 אשת (12) 468.2,2
/ 89 

 החמשנו (4,׳שנ 1) 468.25,9

 עמשנו (3) 461.35,10

 םתרמשנו (3)131.2,15

(3) , / 
) 

 * ןיזתרנד (7)£2.23,46.468.37,19

 ןתנו ץ. ןתנ

 ורנסו (2 ׳םח) 468.24,22

 םעו (3 ׳טב) ^0108 3,6

 # * םימצעו (4 ׳םח) .40108 5,12

 וניהלא הוהי התעו (3) 468.37,20

 והיפו 7.והיפ

 תארקו (5) 468.60,18

 תישארו (6) 1.1008 6,6

 תברו (4)468.6, 12.308.9,7

 • ׳ ודרו (2) 10108 6,2

 עמשו (5) 468.37,17

 וישרשו (2) £26011.17,6

 תיתשו (2) £26011.23,34

 יהתו (14 יפר) 468.30,8

 , ׳ • _ הרותו (5) £2.7,26
 • ׳

 יהתו , (3 ׳פר)46ז. 38,201ן.

 אצתו (3) 461.32,21

 ׳־רצקתו (4) 23011.11,8
 •>7ך

 החרז (4) 3311.3,17

 םתואטח (3) 11.7,19

 ךיתאטח (5 ׳םח) 461׳.30,15

 ויח (4)£2. 3,21(1. 122י>)

 תומיה (8) £26011.26,4

 םישפח (5) 46!׳.34,9

 (9 ׳למ) £2.46.460.33,25,
16 ,6 .11 .14 

 תוקח

 לע ברח (4)461׳. 25,29 (1.81י>)

 הדוהי ירה (4) 461׳.27,20

 שלח (3) 468.44,12

 ד£׳י (4) .168. 5,30. £2.30,18

 ימ (7) £26011.30,18



9 

(4) 
 !בוטב,בוטמ 19 [בוט בוט

.008.10,11 ([12 

 לכאי
+ * 

(13) 468.65,22 

 רמאי
 • • ן• י•

 (15) 461.7,32 1ק.

 (4 ׳סה461־.)461־. 36,29 אבי

 (האדיו, 3)461.48,40 האדי

 ידי ,ידי
 *77־ - ־ז

 (22[21 + 1 ידיו]) 468.
.29,23 

 468.8,4.461.36,19(19) ערל.

 £26011.20,26 (12) ועדי.

 5,8 111108 (4) ומש הוהי

 461.6,10.008.8,5(11) ולכוי

 בדנוי
* 

 (בדנויל3,4616111.)461.
 35,6. 19 ׳

 (4) 4061 2,2 !ק. ףסוי

 13?,?10ן)11. )461.18,11 ׳) רצוי

 (3 למ)461־. 46,12.21 _ וידחי .

 008.1,1 (3) היקזחי

 היהי
• • 

(18)£2.18,13.33,19 

 ותפי
# • # 

(3)461. 46, 5. 911.1,7 

 . טבלי
• 7•• 

(3) 008.4,14 

 טלמי
 •• 7 ״

.6 ,4.46 ,32 .461(13) 
 1111.9,1 ן■ ־

 טלמי
• — 

• 

(8) 111108 2,14 

 דסי
# — 

(4) 468.14,32 

 דסי
• — • • 

(4) 03§.2,18 

 (6 למ) 468.31,9 רובעי

 ףפועי
4 

(2) 468.6,2 

 461.43,12 (4) הטעי

 הננעי
 7 ״•* ־־: ״

(2) 0011.2,11 

 468.14,27 (3) חח,

 (5 למ) 461.51,19 בוקעי

 השעי
 7 ^7•״

(36) £26011.44,14 

 התפי
• • • 

(3) £26011.14,9 

 (3 האצי ריבס) 46!. ׳ אצי
48, 45 

 ואצי
 1* ז

1 .1088(00 

 ^צי (7 [3 ילמ]) 461-. 38,17

.9,2 .468.48,1.461(8) 

36,20 .£2.15,7 

 ואצי (14)468.39,7.52.30,9

 ואצי (4) £26011.46,10

 ם(לי (3) 461.28,6.

 !דארי (13) 468.60,2
 •ןי• • * 7

 םתארי (3) £26011.11,8

 ודרי (5) 461-.50,27
 # יו• 1

 המלשורי (5,ה 11111116)468.36,2

 םילשורי (יריו,5למ)461.26,18

 הימרי (6) 46ז.27,1

 קחשי (קחשיל, 5)1111.7,9

 בשי■ (5) 461־6111.49,1

 בשי (5'סח461־.)461־. 10,24.
' 20,6.37,16 

 ובשי (20) 461־? 50, 39.208.
• • # 

3,4 ' 

 ובשי (4) £26011.26,16
 • • •י ^

 ץבושי (10)468.35,10.51,11
 461־.44,28.11.5,2

4 

 התעושי (2) 400.2,10

 בישי (24)2)2.18,12(4.13911)*

33,15 

 חלשי (12 יגד) 461־. 17-, 8

 םילשי (3) 468.44,26 ,

 עמשי (10) 468. 60. 18.461.
 ז■ 33,10 .

 עשי (5) 468.61,10

 דהאכ (12) £26011. 48,8

 שיאכ (20)461־. 14,9.23011.4,1
# 

 םיהלאכ (3) 23011.12,8

 םיוגכ (3) £26011.20,32

 הוהי רמא הכ (4 461׳.) 461.8,9
 תלא הוהי ךמא הכ (3) 461.35,17

 רשי יהלא תואבצ ;

 תואבצ הוהי רמא הב (7 46ז.) 46!־. 19,3
 לארשי יהלא

 תואבצ הוהי רמא הכ (3) 461־. 28, 2
 רמאל רשי דדלא

 םויהכ (4) 461.44,22

 םויכ (םויכו, 11)23011.14,3

 הוהי רמא הכ יכ (7 [46!.]) 46!. 16,9

 עי יהלא תואבצ

 רבד הוהי יפ יכ (4) 468 . 40,51?. 58,14

 לכ לכו
34^51'.28 ,22 .461 

 םימכ (3) 461.51,55

 ונמכ (4) 468.14,10

 • / רשנכ (4)0311.. 1,8
/§ 

 יפכ (יפכב, 8) £2.21,22

 לצכ (4) 468 . 32,2
# 

 לוקכ (10) 40612,5 (1.18 6^)

 הנוהכ (הנוקה ,הנוק ,4למ>
468. 24, 2 

 המידשכ (3) £26011. 1 1,24

 ולישכ (2) 461.26,9

 לא אביתכ (5) 461.30,2 91ק.

 םדאל (5) 26ק11.1,17
17 7 

 רואל (13יפר)468• 49,6.60,19.
13,16.31,35 .461 : 

 רואל (7 ) 468 . 42,16. 911.7,9

 דחאל (דחאלו,7׳תפ)£2.46,17.
% .1-1,7 •23011 

 שיאל (33) 40ז• 26,11

 רמאל (9 פיי) 461.25,5-42,14•
.8,5.23011-7,3 111108 

 םוצע יוגל (3) '91101!• 4י7

23,36 •£26011 (14) 

 סלו, 22 ) 468 . 63,19.
2,11 .911 

 ריד 4■י
?10 

 ״17 **ן

 םיול (4םינהכל ימקד)461־.
33,21 



 תמוחל (3161.)461•. 15,20

 םויל (20) 46ז. 37,21.82.
45,23.131.3,17 

 קחשיל קחשי

 אסכל (6׳פר) 468.22,23

 אלל (11) <168. 65,1

 י• ' 7 םחלל. (4׳גד) 10108 8,1 1

 הנעלל (2) 10108 6,12

 טעמל טעמ

 (15 ׳גד)468.41,1.461•.
9- 

.46,28 

 חוקל (4) 461־. 32,14 1)1.

 תוארל (3) 468. 1,12

 ישארל (4) 400. 2,6

 דאמ ברל (5) 2301131•. 14,14

 ןושל (17) 468 . 57,4

 רבדמ (רבדמו9) 42.2,2.43,6

 ןידמ (3) 468.10,2

 המ (המו ;22 ׳תפ)46ז.
 ־־י 11,15.22,8 ץ■

 םיאבומ (3) 826011.23,42

 רסומ (12 ׳תפ) 461•. 10,8

 יחבזמ (8 ׳פר) 468. 60.7

 בוטמ גז. בוט

 םינומטמ (3) 461•. 41,8

 םרכמ (3) 11008 2.6

 ינממ (57) 826011. 33.7

 טעמ (טעמל,7) 82.11,16.
.8,10.03£ .008 - 

1,6.23011.1,15 

 םידעמ (3 שילב ׳םה)23011.
8,19 

 הלעמ (8) 461•. 33.6

 הלעמ (11 י״הבג 488. 15,5

 הנעמ (3) 11011.3,7 !ע.

.1 1001088 

 - ישעמ (ישעמו ישעמב, 11ד״ויב)
 408.59,6.461־.44,8

 והישעמ (2) 461•. 35,4

 הפמ (11־ ״הב,אתיב ארוצבנ
82.40,39 

 ןהיארמ (ןהיארמו,5 ן״ונב)82.1,5

 ןלברמ (4) 461־. 46,21.11008 6,4

 ליכשמ (2) 461•. 50,9

 עמשמ (4 ׳םח) 468. 21,3

 הנשמ (4) 46!•. 16,18

(5) 

 וטפשמ (6)0311.1,7.261111.2,3

 המשמ (4) 035. 2,15

 םיתמ (4) 468. '1,6

 !דוהי ינדא םאנ (4)461•. 2,19
 תואבצ

* 

 הוהי ךלמה םאנ (3) 46!-. 46,18
 ומש תואבצ

 • ץ

 תופאנ (3) 82605.16,38

 (8 ו״ו ׳םה) 46!•. 28,11
 רצארדכבנ

• • 

 רצאנדכבנ

 שאונ (4) 468 . 57,10.461.18,12

 • ורזנ (2) 82605. 14,5

 םחנ (םחנו,6׳תפ)82.32,31.110.
7,3.400.3,9.2305.1,17 

 םחלנ (12 ׳תפ) 468.30,32.63,10

 וגמנ (4) 46!•. 49,23
 י*

 איקנ (2 ׳למ)4061 4,201[!.

 והיךנ (3)461•. 36,14.43,6

 טפשנ (5) 468. 59,4.461•.
 25,31 ([.81ף

 (ןתנו,21) 468.35,2

 ונקנ (6)82.31,14.32,29

 וצתנ (3) 035. 1,6

 יתתנ (3) 82605. 9,10

4 

 ביבכ (3 פ״ד 82605 . 48,35

 הלולס (2) 461-601. 18,15

 דע (14׳םח)0ס8.12,1.2305.
8,20 

 וידע (3) 82605 . 7,20

 ונד

 ע ׳ל

{ 

 (ונדעו, 3 ׳סח) 461•. 4 0,5

 (7 81515 לא) 82.13,2

 לע (2) 008. 7,16

 לע (7אתיבארוצב)82.40,15

 לובנ לע (5) 82605. 11,10

 ריעה לע (17) 461•. 32,29

 לא ולע (2) 461־. 49,28

 והימרי לע (3) 461•, 18,18

 רצ לע (2) 826011. 27,2

(5)82.26,11.085.3,13 
• • — 

 ןנע (4 ׳תפ) 82. 8,11.

 ךורע (4) 461־. 6,23

 התע (25 יחרק) 82.26,18
 (015 ס1)

 והיפ סהיפו, 21) 461•. 34,3

 השורפ (3;למ) 008.5,1

 יתדירפ (3) 468. 65,2

 ויתוקדצ (301515ותקדצ)82.3,20
0*2 12 .'!) 

 והוצ (1 1) 461-.36,8
 ד " %

 יתיוצ (5) 82605.12,7
0 

 םוצ (3) 461־. 35,16

1 

 החמצ (4) 82605. 1! ,9

 הנופצ (5 ׳למ) 461•. 1,13

 .ףרצ (4 ׳סח) 461•.51,1

 וצבק (2 ׳פר) 4061 2,16

 םצבק (2) 1105. 4,12

 םישודק (3׳למ) 008. 12,1

 ) שדק (3 ׳סה) 468. 49,

 (2 01515 ומוק) 461•.
 46,16 נ1ן.

 המוק

 הנוק ז. הנוקכ

/ 



(6) 
 לקלק (2) £26011. 21,26

 • • * %־

 1אר (3) <168. 6,9 ־י

 בר (33 ׳מ,ל) <161•. 45,9.
 ־ . £2. 17,17. 38,15

 בהר (בהרו ,םיבהר !•61., 12
 י״הב) <168.51,9

< $ 

 םחור (3) £26011. 13,3

 המר (3׳עטב>168.26,1 111).

 הער (3) 468. 24,19

 לע ךינפ םיש (3)12. 13,17

 המש .(4 ׳ספ ׳סב)£2.29,13

 קש (4 ׳טק) 111108 8,10.

 - לאיתלאש (3ק״לא) 110׳,!,!!ן.

 .דדוש (7׳למ) <16!•. 51,56

 הלוש (2 ;למ! £26011. 2,3

 _ ־-. ללוש ׳(3) 11. 1,8 .

 רהש (4) 468. 14,12

 םיטש (2) £2.27,81!).

 י" יתיש (3) 468. 16,3

 ינכש (4) 11. 7,14 .
/ 4 ^ 

 חולש (5)461־.£2.23,40.49,14

 0מ>10£8 1. 11.

 6,14 ••161> (5) םולש םולש

 (3) 461־. 48,34 הישלש

 .1!1 2,2.113£ (3) לאיתלש

 - 39,16 .£2 (6) • • • ¬פש

 (4 ׳למ) 460. 20,1 € • .עומש

 עמש
 ••ד־

\ 

 יונק) ־161•. 36,13
 .. ורמש

 2,4 111108 (2) ־ז ד

 םירש
 40,44 ;£26011 (4) ־ז

 • % לכאת

• 

(17)468.9,17.£2.12,18 

 הנלכאת
 (4);461־. 24,3 1[). • •

 468.37,6.461.21,3(10) ןורמאת

 .1,3 .(031 (5) + — טיבת

 63,7 .468 (4) תולהת

 (4) 461־. 48,2.51,41 תלהת

 £26011.11,18 (3) היתובעות

 (2׳למ)031).3,2 *ע. רוכזת- *

 (3 פ״ר)0ס8. 1,2 תלחת

 (4 261'6) 461־. 40,16 השעת

 השישרת ׳ (השישרתו,5) 468.
4011.1,3 .23,6 

 ¥0081)1113 861861 16013, <ן,186 6ג ""י

 40,12 . 468 לכ ,לכא

 65,16 .51,2 .468 ךרב

 51,18 .468 לדג

 7,8 .208 ךפה

 .15,1.37,4.38,22 .•461 אצי

£2 , 38,8 . 23011.5,4 

 58,7 .468 דר ,דרי

 461־. 9,11.29,22 חקל

 7,6 .468 - ךלמ
* ¥ 

 46,1 .468 אשנ

 43,23 .468 דבע

 46ז. 3,11 קדצ

 ' האר
• 

£26011. 11,25 

 461־. 31,20 םחר

 46זז 51,9 • אפר

 0 8,1 ..23011 חלש

 2,3 .(031 י המת

 [ת״טב='בית עצמב ;ת״םב=׳בית ףוסב ;ת״רב־־׳בית שירב]

(^179)1108.2,14 

 46ז. 10,19(66*)

(*163)£26011.37,16 

 468.20,16(2 ס3■)
✓ 

.(*154)31,7 .£2 .(^20)468.27,9 
(•185)14,4 .1108 

 £26011.21,26(143ג)

 £2.9,4(128*נ1ן>.).£2.30,2(153*)

(*122)3,3 .£2.(*39)468.47,13 

 ת״רב גא ,בא ,אא

 . ך ת״רב בל ,ב ;א1 ,א

 ת״רב ב1 דח,בץרת ;או דח ,א ץרת

 ת״יב דג גב ,בא

 ר-ג ,ש-ב ,ת־א

 ׳ב לע ׳ב לא ;׳א לע ׳א לא

 ןיתא ב ב ןמ

 ת״רב בכ ,בב ;אכ ,אב

 ג-ב ,ב־ב ,א-ב £311.2,11(204*)

 468. - 4,4(4*).461'.5,7.26(581ג.59*) ףב דח ,דב דח

 461. 7,9(61*). 461׳. 23,23(79*). (חתפו יפר ה) /ג,ד /בה ,'אה
-(•206)3,8 .(031 

 46ז.30,18(88יי).£2.22,24( 1446). ה־ג ,ה-ב ,ה־א
 ־ £2. 29,19(152•)

 ה־ג ,ה-ב ,ה־א
 1 ז 1

 468.34,12(26י>)

 (*10)468.11,6 (קוספ שאר) ׳נ) /ב) /אל

 (*24)468.30,24 ׳בהו /בו ;׳אהו /אל

 (*171)£26011,43,15 ׳בהר /בהו /אהו

 £26011.16,13(134ו>) (הבקנ ןושל)/בתו ,'אתו

 (*93)461.33,8 ת״מב ׳ו אלמ

* 



✓ 

✓ 

 (?) 1*ז1)1(י£8 11.

 ת״סב ׳ן רסח 468.2,11(3•)

 ת״מב ׳י ׳תכו ׳־ן ׳רק 466.48,7(110•׳)

 ת״טב רסה <168.33,13(26•)

 ■ רת״פברסח 466. 13,21(68•׳)

 ת״מנ׳ורםה 168.2,11(3•)

 ןירגנ ןר וח [םעטנ 468.28,20(2!יי)

 ליעל [םעטנ £2. 23,8(145•),281). 3,11(207•)

 (עצבי ,םטאי) ׳בי ׳אי 468.10,12(9*).£2.47י 12(176וי)

<1 

 (לבי ,התאי) /בי /אי 468.28,27(22•)

 (לכי ,הנואי) ׳בי /אי 1161!.2,6(199•׳)

 ץי ,ן־בי ,ן־אי £2.32,6(155•׳). 4061 2,7(1871י)

 ת״סב /ך ׳רקו ׳י ׳תכ 466.48,7(110'׳)

 468.38,12(30יי)

(•174)£26011.45,8 

 / / י-ג .י-ב ."-א

 1 - 1 י-ג י-ב י-א
( 

 (17 \׳0031)313) ׳אכ ״׳אכ £2.35,15(16.0^.308.3,1(180*)

 ־ • - ׳גכ/בכ/אכ 466.6,7(59•׳)
 • ^ ״ ' ' ׳ 1

\ % 

 ׳גכ/בכ/אכ־ £2.25,14(148*)
 ^ % א

 (׳קכ דע 'םב) 'בכ /אכ £26011.35,15(160^)

 ליעלמ דחוערלמ רח /בד/;^;'אב ,'יאב 468.17,3( 14^),0011^. ןיגוז'! 008.
(*186)14,6 • - 

 ׳בב !לכ ;׳אב /אכ , 468.47,13 (39•). £2.3,3(122•)
9 * % 

—_ 

 ׳גל/בל/אל £26011.45,4(173•׳)

 ׳ב /בל /א /אל £26011.27,20(1501נ)

 [העונת] ערלמ /בל /אל 468.19,17(15זי).£2.41,18(169*)
 * .־• ־• , י ^ . ״ י־ ׳־'

 [העונת] ףקז ,ליעלמ ׳בל /אל 468.28,6(21*)

 גולר [העונת] ליעלמ ׳בל ׳אל,ץרח ־ץרת 468.42,15(34*)

 ׳לג /לב /לא £26011.28,24( 152*)

 ןינשיל 1'רתו ב ב 468.49,22(41•)

 ןינשיל ויי׳יי ג' נ 466.12,16(67^)

468.1,9(2•). 468. 63,7(50•) 

468.33,7(25^) 

 466. 29,28(87•׳). 1111.9,14(195•׳)

 ׳ט־ /טנ /טא

 ־א
 7 1־ ד:

 ם־ב

 גולה ,ן-ב ;ם־ב ;ן־א ,ם־א

 ערלמ ,ליעלמ ¥10.־ םעט/ העונת

 22.4,9(123יי). 11. 3,12(200•׳)

(•53)468.66,24 

 ד-ג .ז־ב .ז־א
 1 1־" ׳1

 ן־ל׳ן ־ב ד־א
 ם־ב ,ן-ב ;ם-א, ן-א 466. 29,28 (87•׳).1111.9,14(195^׳)

 23011.12,2(219•)־

 468.4,4 (4•) .466.5,7.26(58•׳. 5 9•)

 ג׳ר /בר /אר

 דב דח ,רב דה

 ׳:ש/בש/אש 403.4,10(198•׳)

 ׳גת ,־ת ,'את 0113(1.1,12(196•)

 העונת ׳ • ״ י

 רב ׳כ ,גילר ,ליעלמ דח ,ערלמ יח 468.17,3(14•)־ 0031.]יגוז'? 008.

' (•186)14,6 _ - 

 גולד, ת״רב ׳ל ,ףקז ליעלמ • 468.28,6(21•)

 ת״רב ל ,ע״למ •׳_ 468.19,17(15•׳) ד . •־־׳ י י
 + # — ** > י — *

 גולד ,ת״רב ׳ל ,ליעלמ ץרת ץרת 468.42,15(34•)

 רוג ,ךורב ,רורא /טח [םלוח! £2.44,20 (173-, 11.5,8(201•׳)
 ׳ ד־ ד־ - _

 הנב הלא ;ץומק אתלמ ףוס [םל־והנ 466.23,6(78'׳)
 ' + ־ז ־ז "

* 

 ן־ג ,ן-ב ,ן-א ,[םל1ה1 * 468.66,24(53•)

11 * 

.(•79)23,23-.466 .(•61)466.7,9 

 0311. 3,8(206•׳)
 (התפו יפר ה) 'בה /'אה [התפ1

 ץמק יחו חתפ יח £2.16,24(135•)

 468.21,13( 16•׳)

 468.1 9,6(15•). 466. 12,4(66•׳)

 466.22,14(77•׳).4061 4,4(188•׳)

 0031. 23011.7,13(215•׳)

 468.34,12(26•׳)

 (0,3^3,6)התפ יחו(0,3)ץטק יח

 ■יגו /בו /או !ץמקנ

 ןיצמק [ץמק]

 468.33,7(251׳)
• 1 

 ה-ב ,ה-א 1ץמק1

 ם־ב ,ם-א (ץמק1



(8) 
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111 
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 ו

 קיפמ א ןילמ ז״י 1.£3£י!3 (210*)
 *י * ?

 ת״סב א ןיכסנ ג״י £2.41,15 (168*)
% 

 ן' " / • י־

 ,ל ׳חו תי׳סב א דה ןיגוז 468.29,14 (22יי)

 אתאותא א־י ץלמ ׳ג £2י 16ל47 (136*). 20,44(142*)
0 

 ידדהל ןיכיטס אתיבית ׳ב ׳ב ןמ ר ־גרז ׳ט ז"־!' ה׳ד מ ן""
 ׳ווכד׳ל דחו דח לכ יתא ׳ב׳בןמ 68• 5'׳5 י-45 ׳'׳

 יילח יהי ׳רק א* ׳ורב ב ׳הכ ׳ד 461־. 52,11 (119^)
% 

 הב דחו הב דח ןיגיז 468.41,7 (33*). £2.32,18(156*)•
/ 

 (חב אראשו) הב ןיירק ןילמ א״ל 463. 52,11'•(43*).62,9(49יי).£2.

/ 

7,1 1.23,24.110.4,3 / 

 ה ןרקד ןוהגשילכ ׳ל ןילמ ג״י £2.24,12( 147^)
 ^ ^ 1 ., , - • . % ־ י * ' _ י

 קפמ אל דחו, ה קפמ דח ןיגוז א״י ׳ 468.18,5(14י׳).23,17(18*).£08.
.11.3,7.23011.9,4(!9,10.26 ' 

 ת״סב ה קפמ אל הטש £2.24,6 (147*)
 ן ' #

 (הכרי ,הבבו) ת״סב ה ץלמ ׳כ 461.7,27(62^). £2.40,4(166י׳)
 / , \ . ־ . . *•

 - ~ . ?י יחו ה^דח ןיגוז 20011.3,9(213*)

• - / \ • 

 ת״סב יב דחו ,ףב דח ןיגוז ׳ה 461.4,29(57^.3131.1,6(221 י3)
 י

 ׳רק אלו ס״סב ה ׳תכ ץלמ ׳כ 461־.3,7(56*)
1 

* 

 ן ׳רקו ת״סב ה ׳תכ ןילמ ד״י £2.37,22(163יי)
/ < > 

 ,ף ׳רקו ת״סב ן ׳תכ ןילמ ׳ח 46ז.2,24(55*)
 % ׳ ^ ^ \ — ־ ■ ■

 ןיירקו ת״רב ו.!יריסה ב״י, 468.55,13(45*)

 תו ץיד־הי ו״י £08.2,4(179*)

 ת״רבתו ליעלמ דחו ערלמ דח ן־גוז א״י 463.8,10(7^)
/ • 

 ת"רב ׳ן דחו ת״מב ן דח ןיגוז ׳ב 131.3,1(223*)

 ת״סבן ת״רב ן ,ערלמ דחו לעלמ דהץגוז ב״כ £2.37,10(162^)
/ 

 'ןמ ןוהב תיאד ׳וספ ישארד ןיידיחי ב״י 468.66,6(52*י) ׳

 ן תיל ןוהיתלתו ןילמ ׳ג ׳ג

 ןיגוז ׳ב ןילמ ׳ל הטש 461־.2,13(54י׳)

 ]ילסלסלמו ןיקרז 468.13,8(1 !*).1111.1,2(189*)

 .. ' ףקז ע. העונת
 ןונ ׳רקו ןז ׳בתבד ;למ ׳ג 461.39,13(102*)

 468.38,14(31*).461י.52,23(119י׳)
0 

 דח ליעלמ דהו ערלמ דח ץגוז ב״י[םז;ם]
 ת״רל דחו ת״סל ךשמ

 (ץמעט ןירהב) םעטב שגלית ןילמ ,ח <161-.8?18(633׳)

 ןילסלסמו ןיקרז ׳י [םעטנ 468.13,8(1 !*).1111.1,2089*)

 46ז.4,29(571י).13].;1י6(2211י)

 461־.7,2 2(6 !יי)

0* 

 .ינ).36,12(28*).46ז.36,29)468.3,15

18,3(73*).£2.8,6(127*) 

468.44,24(36^) 

 (^־.39,12(102*).£2 48,16(461177

468.8,20(8*) 

 (*־.31,34(46190

 ז׳)1. 6. ¥003111113 ()431136)468.53,5
 X6331ל 6' 4110 10

 .(*־. 2,34(55!׳). £2.25,7(461148
 י>) ׳151)28,13

 ח״םב יב דהו ,ףב דח ןיגוז ׳ה

 ׳רקו ת״סב י ןיריסח ב״י

 ירק ,ביתכ
* 

 ןילמ ןיתרת ׳רקו ׳בית הדח ׳בתכ י״ה

 הלמ הדח ׳רקו ׳בית ׳ב ׳בתכ ןילמ ׳ח

 ןיירק אלו ׳בתכ ןילמ ׳ח

 ל
 / מל

 הגוז תיל דחו דח לכ הטש

 ןושל דחו רכז ןושל דח ן־גוז ׳ח
 הבקנ

 ןמ דחו ׳מ דח ',יגוז ׳ד 460.31,16(89•׳)

 ׳המ ׳שמר ץידיחי א״כ £2.42,14(17 0*).26(>11.1,10(207>׳)

 רחאומו םדקומ וילמ ב״ס (*161)£2.36,14 .(*80)461.24,9

 ןמ ןוהב תיאד ׳וספ ישארד ןיידיחי ב״י 468.66,6(52^)

 ן תיל ןוהיתלתו ןילמ 'ג 'ג י

 ערלמ ,ליעלמ י/. םעט 61 העונת

 הכמ התרוסמ ׳יספישארד ןיידיחיג״י £2.48,22(178*)
 ווהיגיב הלמ הדחו הבמ התרסהו

 הכמהתרפמ ׳וםפ עצםב וייייייי נ״י 461.20,6(75'׳)
 ןוהיניב הלמ הדחו הכמ התרטמו

 ץנ ׳רקו ןז ׳בתכ ןילמ ׳ג 461.39,13(102*)

% • 

 ןידקנמד וילמ '"יי 468.44,9(36*).£2,41,20.46,22

 ןישב דחו ןיסב יח ץגוז 'כ 468.59,15(471י).23011.10,5(2 1 7'')

 (םת) ת ׳שמד ויפקח ן 'ידיחי א״י £2.43,24 .461.12,2 .468.48,7

 םירפוס ווהי ת ץלמח״י £2.8,17(1 2 4 >׳).23011.2,12(212^

 £2.6,9.468.5,24(125*׳).5131.1,13
 העונת

 ביצ ןיטשפד ץלמ ׳י [חת£1
1 

 (הברמ הנע) ןילמ ה״י [יריצ) 468.55,4(44י׳)

 (םת)תישמדץפקזד ןיידיחי א״י [ץמק] 468.48,7. 461.12,2. £2.43,24

 £08.5,11(181י׳) ם״ם ןוהלוכו ןיפקזד ןיידיחי ג״י [ץמק]

 1 ׳ן2 ,ןיצמק דחו יה לכ הטש 468.13,14(11 ) /

 468.8,!ס(?1׳)

(*8)468.8,20 

 £2.37,10(1621׳)

 ת״רב תו
 ליעלמ

 תיירב ׳ל ליעלמ דחו ערלמדח 1 גוז ה״י

 ת״רב ן ,ערלמ דחו לעלמ דח זגוז ב"
 ת״סב ן

 1כ611:0ן)011, 1)ך)15 26(1611)3,11111 <£ 601116111)11101
 ס 11 11^04.11411011 1נ3641ס10£11

 11640X11110 07> [)8צ^)׳1>111611ז3 11 צ 11 י: ]1 8 1 0 1
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